
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
12.07.2021  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 pozemku zapísanom na LV č. 2692 k. ú. Vieska - Bezdedov,  nachádzajúcom            
sa v obci  Púchov,  okres Púchov,  
 
parcela  registra „C“ 
 
-   pozemok parc. č.  603/2   o  výmere  11071 m2,  druh  pozemku  zastavaná plocha        

a nádvorie:       
  

 

 zriadenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí (el. podzemného 
káblového vedenia NN)  a  k  nim prislúchajúcim ochranným pásmam 
v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby, 
rekonštrukcie a modernizácie so vstupom v ktoromkoľvek ročnom období   
 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 40971805-68/2020, ktorý   
vyhotovil dňa 25.02.2021 Ing. Štefan Sakmár, Medzibrodie nad Oravou 27,               
026 01 Dolný Kubín, IČO: 40971805 na zriadenie vecného bremena na parc.               
č. KNC p. č. 209/20, 226/4, 224/10-11, 224/25, 224/32, 224/38, 224/42, 603/2, 
608  a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 
22.03.2021 pod č. 86/21  (diel č. 9 vo výmere 21 m2 a diel č. 10 vo výmere 14 m2) 
 

 umožnenie vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv, 
rekonštrukcie a modernizácie inžinierskych sietí v nevyhnutnej miere                
na dotknutý pozemok  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena - Stredoslovenskej 
distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

 
 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v  zmysle platných Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí pre mesto Púchov sumu vo výške  
13,92 EUR/m2, čo je pri výmere 35 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 
487,20 EUR (slovom: štyristoosemdesiatsedem eur dvadsať centov), ktorú 
uhradí firma Energostavby – IS s.r.o., F.Urbánka 802, 020 01 Púchov, IČO: 
50824490. 

 


	s c h v a ľ u j e

