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Mesto Nemšová                       9.6                                                        
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  24. 06. 2021 
 
K bodu :                     Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s., Bratislava (investor: REALLINE, s.r.o.)     
 
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
   Ing. Júlia Barbuščák 
Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami  
 
Počet výtlačkov: 20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 
MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 
MsÚ - hlavný kontrolór 

  vedúci VPS. m. p. o. 
 
Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa   06.2021 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   .06.2021 - stanovisko predloží predseda 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
schvaľuje 

v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena na pozemok, C KN parcelu č. 3400 ostatná plocha o výmere 956 m2 (záber 
22 m2),  zapísanú na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie Nemšová v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava v rozsahu podľa 
geometrického plánu 36335924-126-21 pre investora spoločnosť REALLINE, s.r.o., 
Bernolákova 355/28, Nemšová.  
Vecné bremeno „in personam“ bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena 
strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne            
č. 36335924-126-21  ako koridor vecných bremien  
- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;  
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 
 
Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí žiadateľ  
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Dôvodová správa 
 
K bodu:  Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

(investor: REALLINE, s.r.o.)     
 

Na mesto Nemšová bola v júni 2021 doručená žiadosť spoločnosti REALLINE, s.r.o., 
Bernolákova 355/28, Nemšová o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré bude spočívať v zriadení a uložení 
elektroenergetických zariadení; užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, 
modernizácii a akejkoľvek inej stavebnej úprave elektroenergetických zariadení a ich odstránení. 
 Zriadením vecného bremena je dotknutý aj pozemok vo vlastníctve mesta, C KN parcela  
č. 3400 ostatná plocha o výmere 956 m2,  zapísaná na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie 
Nemšová a to v rozsahu 22 m2. Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom  
č.  36335924-126-21, vyhotoveným dňa 02.06.2021 spoločnosťou Súkromná geodézia Trenčín. 
Pozemok, CKN parcela č. 3400 sa nachádza pri kruhovom objazde na Púchovskej ceste po ľavej 
strane pri vjazde do Nemšovej z diaľničného privádzača. 
 Uvedené vecné bremeno sa zriaďuje z dôvodu prekládky vzdušných VNV liniek v rámci 
stavby „Prekládka VNV – 22KV do zeme, Nemšová, ul. Púchovská, Obrancov mieru“, SO 101 
Prekládka VNV – 22 kV. Pre potreby realizácie prekládky je potrebné vydokladovať spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. zapísané vecné bremeno na liste vlastníctva. Podľa vyjadrenia 
splnomocnenej zástupkyne spoločnosti Realline, s.r.o. je prekládku možné realizovať iba v termíne   
od 21.08.2021 do 12. 09. 2021. 
 V súvislosti s preložkou elektroenergetického zariadenia na parcele č. 3400 schválilo mestské 
zastupiteľstvo dňa 26.11.2020 zriadenie vecného bremena uznesením č. 239 a v tejto súvislosti bola 
uzavretá aj zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, zverejnená v roku 2021 
pod č. 43. Z dôvodu zmeny trasovania požiadal stavebník o zmenu stavby pred dokončením, k čomu 
bude potrebné predložiť aj novú zmluvu o zriadení vecného bremena.    

Po schválení uznesenia bude podpísaná nová zmluva o zriadení vecného bremena medzi 
mestom ako povinným z vecného bremena, Západoslovenskou distribučnou ako oprávneným 
z vecného bremena a spoločnosťou Realline ako žiadateľom (investorom). 
 
 
 V Nemšovej dňa 09. 06.2021                                                       JUDr. Tatiana Hamarová 
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