O P R A V A
u z n e s e n i a
číslo 718/2021
prijatého na XXXII. zasadnutí Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27.9.2021
v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
schváleného uznesením Z TSK č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007
_________________________________________________________________
K bodu:
5.

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_____
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž –vedúci Odd. právneho, SMaVO

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech
Lenky Miklovičovej.
U z n e s e n i e číslo 718/2021
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a
s ch 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. 578 k. ú. Dolné Srnie, nachádzajúcom sa
v obci Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 3404 o výmere 4349 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky
- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 28 m2,
podľa Geometrického plánu č. 50183630-41-21 na vyznačenie vecného bremena na p. č. 3404, vyhotoveného dňa 22.06.2021 Ing. Branislavom Novákom – GSK
Trenčín s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01
Trenčín, IČO: 50183630, úradne overeného Okresným
úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom
dňa 16.07.2021 pod číslom G1-516/2021
 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej
miere za účelom údržby a opravy elektrickej NN
prípojky a vodovodnej prípojky
 na dobu neurčitú
 v prospech Lenky Miklovičovej rod. Fulierovej, bytom
Vajanského č. 1364/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc.
č. 344/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, parc. č. 344/3 o výmere 577 m2,
druh pozemku záhrada, parc. č. 344/4 o výmere 604 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Dolné
Srnie

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec
Dolné Srnie vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere
28 m2 dielu č. 1 jednorazová náhrada celkom vo výške
110,88 EUR (slovom: stodesať eur osemdesiatosem centov).
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referent Kancelárie predsedu TSK

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r. Ing. Marek B r i e s t e n s k ý, v.r.
predseda
riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčianskeho samosprávneho kraja

