
Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
23.11.2020 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. 799 k. ú. Zemianske Lieskové, nachádzajúceho sa v obci 
Melčice - Lieskové, okres Trenčín,  

parcela  registra „C“ 

- pozemok  parc.  č.  747  o  výmere   3848 m2,  druh   pozemku  zastavaná  plocha 
a nádvorie:  

 umiestnenie a uloženie vodovodnej a elektrickej prípojky

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 37 453 254-75/2020 na vyznačenie 
vecného bremena na pozemku p. č. 747, ktorý vyhotovil dňa 16.9.2020 Súkromný 
geodet – Ing. Martin Antala, Dubodiel 407, 913 23 Dubodiel, IČO: 37453254 a bol 
úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 29.09.2020 
pod číslom 1333/2020 (diel č. 1 vo výmere 84 m2) 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi,
mechanizmami a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodnej
a elektrickej prípojky

 na dobu neurčitú

 v prospech Ing. Rudolfa L., bytom xxxxx a K. L. xxxx a každodobého vlastníka 
pozemkov registra „C“ parc. č. 691/5 o výmere 1631 m2, druh pozemku orná 
pôda, č. 691/7 o výmere 1004 m2, druh pozemku orná pôda, č. 691/10

o výmere 187 m2, druh pozemku ostatná plocha, č. 691/11 o výmere  64 m2, druh
pozemku ostatná plocha, č. 691/12 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, č. 691/13 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha,
č. 691/14 o výmere 132 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
a rodinného domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 691/14 k.ú. Zemianske Lieskové.

 za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v  zmysle platných Zásad 
hospodárenia s  majetkom TSK pre obec Melčice - Lieskové vo výške 
5,55 EUR/m2, čo je  pri výmere 84 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 
466,20 EUR (slovom: štyristošesťdesiatšesť eur dvadsať centov), ktorú uhradí 
Ing. R. L.


	s c h v a ľ u j e

