
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. 1127/66  druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2875 m2, parc. č. 1127/67 druh  
pozemku ostatné plochy  o výmere 947 m2,  právo na: 
 
− zriadenie a  uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy vrátane 
odstránenia elektroenergetického zariadenia vybudovaného v rámci stavby 
„Vybudovanie autistického centra – II. etapa, ul. Biskupická, Trenčín – SO 08.1 
Prekládka distribučného rozvodu NN“ v rozsahu vyznačenom v  Geometrickom 
pláne číslo 43468608-41/17 na zriadenie vecného bremena na priznanie práva 
uloženia inžinierskych sietí (el. kábel) na p.č. 2/1, 2/9, 1127/66 a 1127/67  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. 540/2017,   

 
− vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami na zaťažené nehnuteľnosti 
v nevyhnutnom rozsahu za účelom zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akýchkoľvek iných 
stavebných úprav vrátane odstránenia elektroenergetického zariadenia 
vybudovaného v rámci stavby „Vybudovanie autistického centra – II. etapa, ul. 
Biskupická, Trenčín – SO 08.1 Prekládka distribučného rozvodu NN“,  

    
− v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518,  
 
− bezodplatne, na dobu neurčitú.  
 
 
 
 


	s c h v a ľ u j e

