
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
28.09.2020  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 pozemku zapísaného na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková,  nachádzajúceho sa v obci  
Trenčín, okres Trenčín,  
 
parcela  registra „C“ 
 
-   pozemok parc. č.  756/1   o  výmere  8940 m2,  druh   pozemku  zastavaná  plocha        

a nádvorie: 
 
 

 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – NN prípojky  
  

  

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-37/2016 na zriadenie 
vecného bremena na parc. reg. KN - C  č. 667/1, 755, 756/1, 757, 758, 806/1, 807/1, 
vyhotoveného dňa 07.10.2016 Ing. Máriou Sočuvkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 
24, 841 05 Bratislava, IČO: 35715456, úradne overeného Okresným úradom 
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 18.10.2016 pod č. 1263/2016 (diel č. 3                         
vo výmere 29 m2 a diel č. 4 vo výmere 16 m2) 

 
 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, 

mechanizmami a pešo za  účelom vykonávania údržby a opráv  NN  prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesto Trenčín, 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 

 
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom, znalecký úkon 
č. 24/2019, vypracovaným Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12,               
911 08 Trenčín, ev. číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 
bremena pre pozemky parc. č. KN-C 755, 756/1, 757, 758, 806/1 807/1                          
k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-37/2016, 
ktorým bola stanovená jednorazová náhrada zaokrúhlene vo výške 25,28 EUR/m2, 
čo je pri výmere 45 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 1137,57 EUR 
(slovom: tisícstotridsaťsedem eur päťdesiatsedem centov), ktorú uhradia Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 
 

 
 

 
 

 


	s c h v a ľ u j e

