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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA V PROSPECH TRETEJ OSOBY

ev. &. povinného: 2020/0254
ev. č. oprávneného: 201197-1818300019-ZoS-VB

uzavretá podľa § 151n a nasl. v spojení s § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneni (ďalej len

 

 

         

„zmluva“)

1- MM

1.1 Povinný z vecného bremena
Názov: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín, SR
Zastúpená: Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
IČO: 36 12 66 24
IČ DPH: SK2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len ako ..Povinný“)

1.2 Oprávnený z vecného bremena

Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s.
Sidlo: Culenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísané v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava |

oddiel: Sa, vložka čislo: 3879/B
Zastúpená: Ing. Xénia Albertová — vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

na základe poverenia č. 00363—URI-POIN zo dňa 18.09.2020
Jaroslav Klimaj — expert riadenia vlastníckych vzťahov
na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020

IČO: 36 361 518
IČ DPH: SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT: TATRSKBX
(ďalej len ako „oprávnený“)

1.3 Obchodné meno: F-marketing, s.r.o.
Sídlo: Súvoz 1, 911 01 Trenčín
Zapísané v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,

oddiel: Sro, vložka číslo: 19827/R
Štatutárny orgán: RNDr. Vladimir Chlebana, konateľ
IČO: 43 977 596
IC DPH: SK2022556822
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK54 0200 0000 0024 8925 2551
(ďalej len ako „platiteľ“) _
(povinný, oprávnený a platiteľ dalej spoločne aj ako „zmluvné strany")

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1 Povinný je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1 k celku) nasledovnej nehnuteľnosti — pozemku:

Pagan Reafiter LV č. Vy!;lnezra v Druh pozemku Kaäšälne Obec Okres

Zastavaná plocha a Zemianske Melčioe- -.
704 C 799 4503 nádvorie Lieskové Lieskové Trencm

(ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť").
2.2 Oprávnený'je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného

rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej
sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťažená nehnuteľnosť.
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2.3 Opravneny je investorom iniinierskej stavby s nazvom ,,IBV Ragac - Melcice - Lieskove" (d'alej len 
,,elektroenergeticka stavba"), ktorej sucasfou su elektroenergeticke stavby a zariadenia distribucnej sustavy, 
vratane, transformacnej stanice, rozvodov elektrickych vedeni a pripojok a ine stavby suvisiace a potrebne na ich 
prevadzku. 

2.4 Realizacia elektroenergetickej stavby bola povolena stavebnym povolenim c. OcU ML 10/2018-004/Pk vydanym 
Obcou Melcice - Lieskove dl\a 20.09.2018, pravoplatnym dl\om 17.10.2018, a opravou chyby v stavebnom povoleni c. 
OcU ML 10/2018-�05/Pk zo dna 16.01.2019. Uiivanie elektroenergetickej stavby bolo povolene kolaudacnym 
rozhodnutim c. OcU M-L 344/2019-003/Pk vydanym Obcou Melcice - Lieskove dna 01.10.2019, pravoplatnym dnom 
04.11.2019. 

2.5 V ramci elektroenergetickej stavby boli na zafaienu nehnuternosf umiestnene nasledovne elektroenergeticke stavby a 
zariadenia distribucnej sustavy: 
a) podzemne kablove VN (22 kV) vedenie,
b) podzemne kablove NN (1 kV) vedenie,
vratane zariadeni suvisiacich a potrebnych na ich prevadzku (d'alej len ,,elektroenergeticke zariadenia").

2.6 Elektroenergeticke zariadenia sa nachadzaju na casti zafaienej nehnuternosti vyznacenej v geometrickom plane cislo
36335924-207-19 na zrusenie vecneho bremena a na zriadenie vecneho bremena prava uloienia iniinierskej siete na 
parcelach CKN c. 244/7, 247/1, 308/1, 309/1, 701/1, 703, 704, 748/1 vo vyznacenom rozsahu, ktory vyhotovil dl\a
23.09.2019 Ivan Opatovsky, Sukromna geodezia Trencin, Piaristicka 273/21, 911 01 Trencin, ICO: 36335924, uradne
overeny Okresnym uradom Trencin, katastralnym odborom, dna 14.10.2019 pod c. 1358/2019, ako koridor vecneho
bremena - diel c. 10 vo vymere 26 m2 (d'alej len .geometricky plan").

2.7 Opravneny v suvislosti s realizaciou elektroenergetickej stavby uzatvoril s platiterom dl\a 06.06.2018 Zmluvu
o spolupraci, ktorou sa platiter zaviazal zabezpecif prava k pozemkom dotknutym realizaciou elektroenergetickej
stavby v prospech opravneneho, ktore opravneny ako stavebnik bol povinny preukazaf v stavebnom konani v zmysle §
58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods. 1 zakona c. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) medzi ktore patri aj zafaiena nehnuternosf.

3. ZRIADENIE VECNYCH BREMIEN
3.1 Povinny ako vlastnik zafaienej nehnuternosti zriad'uje touto zmluvou v prospech opravneneho vecne bremena, 

predmetom ktorych je povinnost' povinneho ako vlastnika zafaienej nehnuternosti strpief na zafaienej nehnuternosti 
v rozsahu vyznacenom v geometrickom plane: 
a) uloienie elektroenergetickeho zariadenia,
b) uiivanie, prevadzkovanie, udribu, opravy, upravy, rekonstrukcie, modemizacie elektroenergetickeho zariadenia

a jeho odstranenie,
(d'alej len .vecne bremena"), za podmienok d'alej dohodnutych v tejto zmluve. 

3.2 Opravneny vecne bremena prijima. 

4. NAHRADA ZA ZRIADENIE VECNYCH BREMIEN A SP0SOB JEJ UHRADY
4.1 Zmluvne strany sa dohodli, ie povinny zriad'uje vecne bremena podra tejto zmluvy za jednorazovu odplatu v celkovej 

vyske 144,30 EUR, slovom : stostyridsafstyri Eur tridsaf centov. 
4.2 Zmluvne strany sa dohodli, ie povinnosf opravneneho uhradif jednorazovu odplatu za zriadenie vecnych bremien 

dohodnutu v cl. 4., ods. 4.1 tejto zmluvy prebera v sulade s § 531 a§ 532 zakona c. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik 
v platnom zneni (d'alej len .Obciansky zakonnik") na seba platiter a ostatne zmluvne strany s prevzatim tohto 
zavazku platiterom suhlasia. 

4.3 Zmluvne strany sa dohodli, ie platiter zaplati povinnemu jednorazovu odplatu dohodnutu v cl. 4., ods. 4.1 tejto zmluvy 
na cislo uctu povinneho uvedene v cl. 1. tejto zmluvy do 30 kalendamych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto 
zmluvy bezhotovostnym prevodom s uvedenim variabilneho symbolu 0102025420. 

4.4 Ak sa platiter ocitne v omeskani s uhradou jednorazovej odplaty v prospech povinneho, platiter sa zavazuje zaplatif 
uroky z omeskania, ktorych sadzba bude vypocitana podra nariadenia vlady Slovenskej republiky c. 21/2013 Z. z., 
ktorym sa vykonavaju niektore ustanovenia Obchodneho zakonnika v platnom zneni, resp. ineho aktualne platneho 
pravneho predpisu upravujuceho vypocet sadzby urokov z omeskania. 

4.5 Zmluvne strany sa dohodli, ie zaplatenim odplaty podra cl. 5 ods. 5.1 tejto zmluvy budu vysporiadane vsetky naroky 
povinneho ako vlastnika zafaienej nehnuternosti vyplyvajuce zo zriadenia vecnych bremien podfa tejto zmluvy, 
vratane narokov povinneho ako vlastnika zafaienej nehnuternosti na jednorazovu nahradu za zriadenie zakonnych 
vecnych bremien, nutene obmedzenie uiivania zafaienej nehnuternosti a nutene obmedzenie uiivania zafaienej 
nehnuternosti povinnym ako vlastnikom zafaienej nehnuternosti v ochrannom pasme elektroenergetickej stavby 
podra § 11 zakona c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a ie si povinny ako 
vlastnik zafaienej nehnuternosti nebude z tohto titulu uplatilovaf iiadne d'alsie naroky voci opravnenemu. Tymto nie je 
dotknuty narok povinneho ako vlastnika zat'aienej nehnuternosti na nahradu skody, ak mu vznikne po uzatvoreni tejto 
zmluvy porusenim povinnosti opravneneho pri vykone prav vyplyvajucich z vecnych bremien. 
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.2

6.3

6.4

6.5

OSOBITNÉ WHLÁSENIA ZMLUVNýCH STRÁN
Povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu potrebnom pre platné

uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k zaťaženej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu a vykonávať práva
zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným,

c) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia
osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k zaťaženej nehnuteľnosti,

d) povinný ako výlučný vlastník zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu
týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou.

Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného z vecného bremena schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho
samosprávneho kraja uznesením číslo 428/2020 zo dňa 27.04.2020. Výpis uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskehosamosprávneho kraja číslo 428/2020 zo dňa 27.04.2020 tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
Povinný berie na vedomie, že v súvislosti so zriadením a uložením elektroenergetických zariadeni vzniká podľa § 43
zákona č. 251/2012 Z. z. () energetike a o zmene niektorých zákonov ochranné pásmo elektroenergetických zariadení.
Povinný berie na vedomie, že oprávnený môže poveriť výkonom činností uvedených v čl. 3., ods. 3.1 tejto zmluvy tretie
osoby.
Povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetíckých zariadeni vzniká oprávnenému podľa § 11ods. 1 pism. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov právo vstupovať
na zaťaženú nehnuteľnosť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnený je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (link:https://rpvs.qov.sk/rpvs/Partner/Partner/DetaiI/9716).

 

VZNľK VECNýCH BREMIEN A DOBA ICH TRVANIA
Vecné bremená podľa tejto zmluvy sa zriaďujú na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce
vecným bremenám podľa tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien vprospech oprávneného do príslušnéhokatastra nehnuteľností.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien podľa tejto zmluvy (spolu s dokumentáciou a všetkými
prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá povinný, pričom platiteľ aoprávnený týmto výslovnepoverujú povinného na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na vklad, nahliadaniedo spisu a podávanie informácií. Povinný podá návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnostína príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, na náklady platiteľa do 15 pracovných dní po dodržaní podmienok
uvedených v článku 4. tejto zmluvy, t. j. po zaplatení jednorazovej odplaty za zriadenie vecných bremien v plnejvýške na účet povinného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, apo predložení elektronických kolkov kzapľatenľusprávneho poplatku za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností platiteľom.
Všetky náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností podľa tejtozmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľnostípodľa tejto zmluvy, znáša po dohode zmluvných strán v plnej výške platiteľ. Pľatiteľ sa zaväzuje doručľt' povinnémuelektronické kolky kzaplateniu správneho poplatku za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností do 30kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. Zmluvné stranysa dohodli, že ak návrh na vklad vecn 'ch bremien podľa tejto zmluvy bude zamietnutý:
a) oprávnený môže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručeniapísomného oznámenia oprávneného o odstúpení povinnému, a
b) do doby pokiaľ nedôjde kodstúpeniu od zmluvy oprávneným podľa písm. a) sú zmluvné strany povinnéposkytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby došlo kodstráneniu nedostatku zmluvy za účelom jejvkladu do katastra nehnuteľností, vrátane uzavretia prípadného dodatku zmluvy.Vprľpade odstúpenia od tejto zmluvy vráti povinný platitel'ovi náhradu za zriadenie vecných bremien do 30kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy.

BEE!QQAUääääĽĽQEBAĽAjEDĽMĽQÉĽ
vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené so zaťaženou nehnuteľnosťou a prechádzajú s vlastnictvomzaťaženej nehnuteľnosti na každého jej nadobúdateľa. Na vylúčenie pochybností, ak dôjde krozdeleniu zaťaženejnehnuteľnosti, bude vecné bremeno viaznuť na novovzniknutých parcelách v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejtozmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnuteľnosti.

zÁ ' AN VENI
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dní jezverejnenia vzmysľe Občianskeho zákonníka vspojenľ so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
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k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonovPovinný sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu d
o

zverejnenia.
8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Kópia častí geometrického plánu č. 36335924-207—19Kópia výpisu z uznesenia Zas8.3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatn8.4 Vprípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zdôvodu prehlásené za neplatné, nedostatdodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, n

Príloha č. 1 —
Príloha č. 2 —

zmysel tejto zmluvy naplnený.8.5 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možnépísomných dodatkov podpísaných oboma 28.6 Zmluva je vyhotovená v 9 (slovom: devistranami 3 (slovom: tri) rovnopisy, oprávnený a platiteľvecných bremien do katastra nehnuteľností budú použi8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie

Povinný :
Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

V Trenčíne dňa .......  
podpis

meno .
funkcia : predseda

Oprávnený :
Západoslovenská distribučná, a.s.

V Bratislave dňa íbíULow

podpis : ©
meno : lng. Xénia Albertová
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

Platiteľ :
F-marketing, s.r.o., Trenčín

Ir) I O . 7 \V Trenčíne, dňa 4307M“).........

. Wupodpis : '
meno :RNDr. Vladimír &hlebana
funkcia : konatel

tupltelstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 428/2020.luvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušn'ých platných právnych predpisov Slovenskej republiky.mluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokol'e určité alebo nevykonatelné, zmluvné strany sa zaväzujú odstr'edostatočnú určitosť alebo nevykonatel'nost' takým spôsobom, aby
vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formomluvnýmí stranami.

atlch) rovno

podpis

meno

funkcia

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpio 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu všetkými zmluvnými stran
a písomne oznámiť právnenému a platiteľovi zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa

pisoch, pričom povinný obdrží po podpise zmluvy zmluvným“obdržia 2 (slovom: dva) rovnopisy a pre účely povolenia vkladuté 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluvy.
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* 7C4, 705, 748/1 vo vyznačenom rozsahu.

Geometrický pk’zn je podkladom nu právne úkony. ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z kctustro nehnužel'nosíí.

 

 

 

   

   
  

 

 
      

 

 

      
 

Vyhotoviter Pionšstäcká 273/21 Kraj '; Okres Obec

\_ 0315332395" Trenčiansky : Trenčín Melčíce—Lieskové

.ir/_; \ %ŕušžzozmmos _ ____

_ GEM 2021840"? Kat. územře Číslo pmnu Mapový list 1:,

'— ' Zemianske Lieskové 36355924-207—19 NMESTO n.V. 2~4/1

Hmm '! .. , n0 zrušenie vecného bremeno

GEODEZIWA"'5'"-L3“MGEOMĎTRICK Y PLANO no zriadenie vecného bremeno právo

70 uoženío 'mžínierske siete n0 orcelůch CKN
T R E N NÉESŠŠŠ 313182 - ' J p

1mm 032/5402595 č.244/7 247/1, 308/1, 309/1 701/1

- Autor'zočne 'l .Vyhotovd | oven Úrodne overí' mg Zuzana panaKcva

Meno:

Dňo'. _ MenO' Dňa: Meno: Dňa: C H _. „.. >7

230920_19 lvcn Opatovský 01.10.2019 _lng- Michal Muran H “3" 2919 7332/2017
Nově hranice boli\. prorode označené Nálezitcgf'omi a prěšňóstou 'zodpovedů predpisom Úrocne overené podla §9 zákona NR SE 621579;

nestobilizovoné ' ' ' 7'2 O geodéz"miW

Záznam podrobnéhc mercnic (meročský náčrt) Č- „($" . . A

298 '

Súradnice bodcv označených číslom; a ostatné f

meročskě údaje sú uložené vo všeobecnej "

dokumentůcií
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VYKAZ VYMER
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Doterajší stav Zmeny Nový stov

Číslo Druh

V’mero Druh Diel k 0d Číslo V’mero Vlastník

;Žky PGFCGIY y pozemkučjsjoporcele m2 porcely m2 parcely y pozemku (ínô oprávn. osobo)
číslo číslo odreso, (sídlo

,V EKN CKN ho m2 ho m2 kód >

v Stov právny je totožný s registrom C KN

! l l | | 1
Vyčíslenie rozsahu vecného bremeno

1 244/7 124 zóhrodo 1 244/7 17 244/7 124 zóhrodo Obec Meičice-Lieskové,
4 MeléicevLieskové 119

1 245/5 1 14 orná p. 245/5 1 14 orná p. Obec Melčice-Lieskové,
1 MelčiceÉLieskové 119

12 247/1 371 zost‘ pl. 4 247/1 12 247/1 371 zast. p1. Číčovô Aleno, 3/4
18 Čičo Anton, 1/4

1 308/1 2978 zast. pl. 6 308/1 130 308/1 2978 zast. pl, Obec Melčice-Lieskově,
25 Melčice-Líeskové 119

1 309/1 9577 zast. pl. 5 309/1 128 309/1 9577 zost. pl. Detto
16

1 701/1 2331 zast. pl. 7 701/1 21

8 701/1 39
9 701/1 5 701 /1 2331 zost. pl. Detto

22

1 703 742 zost. pl, 3 703 9 703 742 zast. p1. Detto
22

( 799 704 4503 zost. pl. 10 704 26 704 4503 zost. p|.Trenč. samosp. kroj
22 K dolnej stanici 7282/20A

Trenčín

1 748/1 388 trv. t. p. 2 748/1 231 748/1 388 trv.t.p. Obec Melčíce—Lieskové,
99 Melčice—Lieskové 119

špolu: 2 1128 618 2 1128               
 

Legenda: kód spôsobu využívania 41 Pozemok využívaný pre rostjinnú výrobu, no ktorom so pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny. technické

plodiny, zelenino, o iné polnohospodárska plodiny olebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

-4 Pozemok prevažne v zostovonom území obce olebo v záhradkárskej osode, no ktorom so pestuje zelenino,

ovocie, okrosno nízko o vysoká zeleň o iné poľnohospodárske plodiny

—16 Pozemok, no ktorom je postavená nebytové budovo označenú súpisným číslom

—18 Pozemok. no ktorom je dvor

922 Pozemok. no ktorom je postavená inžinierska stovbo — cestnú, miestna o účelovú komunikácia, lesná cesto,

poľné cesta, chodník, nekryté parkovisko o ich súčastí
—25 Pozemok, no ktorom je postoveno ostatnú inžiniersku stavbe o jej súčasti
-99 Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Poznámka: Zríaduje so vecné bremeno no priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu no parcelách registra "C" č. 244/7, 247/1,

308/1, 309/1, 701/1, 703, 704. 748/1 vo vyznačenom rozsahu (diel ©1910) v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Brotislovo.
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uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

číslo 428/2020 zo zasadnutia, konaného 27.4.2020

K bodu:
13. Návrhy na riešeniegprebytočnéhc majetku TSK.

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SM a VO
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného branou: na pozemku

registra "C" p.č. 704 k.ů. Zemianske Lieskové v prospech

figggdoslovenskej distribučnqjlmš$s„, Bratislava.

lí
!
!
zi
|3

U = n o s e n 1 a číslo 428/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovala a

5 ch v a I 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. 799 k. ú. Zemianske Lieskové, nachádzajúcom sa v obci

Melčice — Lieskové, okres Trenčín,

parcela registra „C“

- pozemok parc. č. 704 o výmere 4 5031f, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:

- uloženie elektroenergetického zariadenia
— užívanie, prevádzkovanie, údržbu, qpravy, úpravy, rekon—

štrukcie, modernizácie elektroenergetického zariadenia
a jeho odstránenie

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36335924—

207-19 na zrušenie vecného bremena a na zriadenie vecného

bremena práva uloženia inžinierskej siete na parcelách CKN
č. 244/7, 247/1, 308/1, 309/1, 701/1, 703, 704, 748/1 vo
vyznačenom rozsahu, ktorý vyhotovil dňa 23.09.2019 Ivan
Opatovský, Súkromná"geodézia Trenčín, Piaristická 273/21,

911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený
Okresným úradom Trenčin, katastrálnym odborom dňa
14.10.2019 pod č. 1358/2019 ako koridor vecného bremena
(diel č. 10 vo výmere 26 m5
- na dobu neurčitú
— v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena —

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47

Bratislava, IČO: 36 361 518

 



vo výške 144,30 EUR (slovom: stoštyridsaťštyri eur
tridsať centov), ktorú uhradí F — marketing, s.r.o., Suvoz
l, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596.

 

Hlasovanie poslancov &. 22: ZA:
42

_

PROTI :
—ZDRŽAL SA: —NEHLASOVAL: 1mimi: 43906m- POSLANCOV: 47

Ing. Jaroslav B a š k a, v. r.predsedaTrenčianskeho samosprávneho kraja

 

Za sgrávnosť výgisu: Mgr. Anna Hájková, <) —
referent Kancelá 'rle pr 'sedu TSK




