
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
03.07.2017 prerokovalo  a 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného 
bremena - Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  
pozemkoch nachádzajúcich sa v obci Trenčín, okres Trenčín,  katastrálne územie 
Trenčianske Biskupice, zapísaných na LV č. 4001, parcely registra KNC parc. č. 2/1 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4672 m2, parc. č. 2/9 druh  
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2,  parc. č. 12/2  druh 
pozemku záhrada o výmere 405 m2, právo na: 
 
− existenciu plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena 

vybudovaných v rámci stavby „Vybudovanie autistického centra“ - SO 09 Prípojka 
plynu/prekládka časti prípojky STL“, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, 
prevádzkovanie plynárenských zariadení  a vykonávanie ich údržby, opráv,  
rekonštrukcií či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie  
bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv              
a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito 
zariadeniami, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom číslo 
43468608-42/17 na zriadenie vecného bremena  na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí (plynovod) na p.č. 2/1, 2/9, 12/2 a 358/1 zo dňa 20.04.2017, 
vyhotovený vyhotoviteľom Tomáš Baďura, kpt. Nálepku 21, Trenčín,  IČO 
43468608, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa 
02.05.2017 pod č. 539/2017,   

 
− vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo 

ním poverených osôb na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia činností 
súvisiacich s prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či akýmikoľvek 
inými úkonmi potrebnými na zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto 
plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia povinností 
prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, pričom toto 
oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú 
nehnuteľnosť, 

    
− v prospech oprávneného z vecného bremena SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739,  
 
− bezodplatne, na dobu neurčitú.  
 
 
 
 


	s c h v a ľ u j e

