
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
10.05.2021  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 zapísaných na LV č. 9467 k. ú. Považská Bystrica,  nachádzajúcich 
sa v obci Považská Bystrica,  okres Považská Bystrica,  
 
parcely  registra „E“ 
 
-   pozemok  parc. č.  2622/1  o  výmere  1145 m2,    druh   pozemku  orná  pôda,              
 
-   pozemok  parc. č.  6102/3  o  výmere  17257 m2,  druh   pozemku  ostatná  plocha,              
 
parcela  registra „C“   

-   pozemok parc. č.  6102/170 o výmere  285 m2,  druh   pozemku  zastavaná plocha              
    a nádvorie:       
 

 
 uloženie inžinierskych sietí - vodovodu s pásmom ochrany v šírke 1,5 m              

od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia   
 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 2/20 na zriadenie vecného 
bremena práva uloženia inžinierskej siete cez pozemok parcela reg. C – KN               
č. 2612/1,2612/3, 2617/5, 6102/2, 6102/20, 6102/29, 6102/116, 6102/121, 
6102/170, a reg. E – KN č. 2611/2, 2614/1, 2614/3, 2615/2, 2618, 2619, 2620, 
2621, 2622/1, 6102/3, 6111/4, 6111/22, ktorý vyhotovil dňa 20.01.2020                      
Ing. Ladislav Rajninec, Geoprojekt - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36 339 377 a bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, 
katastrálnym odborom dňa 11.02.2020 pod číslom 71/2020  

 
 vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom prevádzkovania   

vodovodu, jeho opravy a údržby  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Považskej vodárenskej 
spoločnosti a.s., ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

 
za odplatu - jednorazovú náhradu v zmysle platných Zásad hospodárenia 
s majetkom TSK, ktorá pre Mesto Považská Bystrica činí sumu vo výške                     
13,92 EUR/m2,  čo je pri výmere 463 m2 náhrada celkom vo výške 6 444,96 EUR 
(slovom: šesťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur deväťdesiatšesť centov). 
 


	s c h v a ľ u j e

