
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, ako vlastníka 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v obci Nové Mesto nad Váhom, okres 
Nové Mesto nad Váhom,  katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom, zapísaných 
na LV č. 778 ako parcely registra KNC parc. č. 1047/1 druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 14714 m2, parc. č. 1048 druh pozemku ostatná plocha 
o výmere 8804 m2 a parc. č. 1047/18 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1053 m2,  s t r p i e ť  na týchto pozemkoch v rozsahu vyznačenom             
v Geometrickom pláne na vyznačenie vecného bremena koridoru na priznanie práva 
uloženia a užívania inžinierskych sietí na prac. č. 1047/1, 1047/18, 1048, číslo 
200/2019 zo dňa 09.05.2019, ktorý vyhotovil GEPOS s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, 
Krajná 1,  915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36651133, úradne overený 
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 24.05.2019 
pod číslom: G1 – 368/2019, ako koridor vecných bremien: diel č.1  – pozemok reg. 
KN C  parc. č. 1047/18  o výmere 12 m2, diel č.2  – pozemok reg. KN C  parc. č. 
1048  o výmere 293 m2, diel č.3  – pozemok reg. KN C  parc. č. 1047/1  o výmere 52 
m2,  p r á v o  na: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie   

a  akékoľvek iné stavebné úpravy  elektroenergetických zariadení a ich 
odstránenie, 

    
− v prospech oprávneného z vecného bremena  - Západoslovenská distribučná, 

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

 
− za jednorazovú odplatu vo výške 4 969,44 EUR, ktorú zaplatí spoločnosť Lidl 

Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35 793 783, 
ako investor stavby „Predajňa potravín LIDL PP 00277 Bzinská ulica, Nové Mesto 
nad Váhom“ 

 
 
 
 


	s c h v a ľ u j e

