
Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
22.03.2021 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. 943 k. ú. Horenice, nachádzajúcom sa v obci 
Lednické Rovne, okres Púchov,  

parcely  registra „E“ 

- pozemok parc. č.  263 o  výmere 6084  m2,  druh  pozemku  ostatné  plochy, 

- pozemok parc. č.  320 o  výmere 3845  m2,  druh  pozemku  ostatné  plochy:     

 uloženie NN podzemnej elektrickej prípojky
-  v rozsahu dielu 2 vo výmere 2 m2 (parc. č. 263) a dielu 3 vo výmere 237 m2 

(parc. č. 320) 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu (prechodu osôb
a prejazdu vozidiel) k pozemkom registra „C“ parc. č. 338/12 o výmere 8469 m2

a parc. č.  337/3 o výmere 4416 m2, obidve parcely druh pozemku ovocný sad
k.ú. Horenice

-  v rozsahu dielu 1 vo výmere 30 m2 (parc. č. 263), 

podľa Geometrického plánu č. 118/2020 na vyznačenie vecného bremena  
na pozemkoch parc. čísla KN-E 263 a 320 vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného 
dňa 2.11.2020  Bc. Milanom Vačkom, Geodetické práce, A. Sládkoviča 842/17,    
018 61 Beluša, IČO: 33485771, úradne overeného Okresným úradom Púchov, 
katastrálnym odborom dňa 17.12.2020 pod číslom 717/2020, 

-   umožnenie   prechodu   a   prejazdu   automobilmi,   mechanizmami   a  pešo   
 cez  dotknuté  pozemky  v  nevyhnutnej  miere  za  účelom  údržby  a  opravy 
 vybudovanej NN podzemnej elektrickej prípojky a vjazdu 

 na dobu neurčitú

 v prospech Bc. Martina K., bytom xxxx a  každodobého vlastníka pozemkov 
registra „C“ 338/12 o výmere 8469 m2 a parc. č. 337/3 o výmere 4416 m2, obidve 
parcely druh pozemku ovocný sad
k. ú. Horenice

 za odplatu – jednorazovú náhradu, ktorá v zmysle platných Zásad hospodárenia
s majetkom TSK činí pre obec Lednické Rovne sumu vo výške 5,55 EUR/m2, čo je
pri  celkovej výmere 269 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 1492,95 EUR
(slovom: tisícštyristodeväťdesiatdva  eur deväťdesiatpäť centov).


	s c h v a ľ u j e

