
Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
27.09.2021 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. 1100 k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci Štvrtok, okres 
Trenčín,  

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č.  2295/1 o  výmere 7812  m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha 
a nádvorie:  

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu - práva prechodu osôb
a prejazdu vozidiel k pozemkom registra „C“ parc. č. 145/2 o výmere 415 m2, druh
pozemku záhrada, parc. č. 145/4 o výmere 354 m2, parc. č. 145/6 o výmere
151 m2, obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a k rodinnému
domu súp. č. 170 k. ú. Štvrtok

 

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 54 m2, 

 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky

- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 46 m2, 

podľa Geometrického plánu č. 43621457-100-20 na vyznačenie vecného bremena 
na p. č. 2295/1, vyhotoveného dňa 18.06.2021 Ing. Štefanom Kajlom  – Geodetická 
kancelária, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 43621457, úradne overeného 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 28.06.2021 pod číslom 
904/21  

 umožnenie prechodu a  prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo
cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere za účelom údržby a  opravy
vjazdu k rodinnému domu súp. č. 170, elektrickej NN prípojky  a vodovodnej
prípojky

 na dobu neurčitú

 v prospech Tomáša XXX a manž. Evy XXX rod. XXX, obaja bytom Štvrtok XXX, 
913 05 Štvrtok a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 145/2 o 
výmere 415 m2, druh pozemku záhrada, parc. č. 145/4 o výmere 354 m2, parc. č. 
145/6 o výmere 151 m2, obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie a rodinného domu súp. č. 170 k. ú. Štvrtok

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia 
s majetkom TSK pre obec Štvrtok vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 
100 m2 (diel č. 1 vo výmere 54 m2, diel č. 2 vo výmere 46 m2) jednorazová náhrada 
vo výške 396,00 EUR (slovom: tristodeväťdesiatšesť eur). 
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