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Mesto Nemšová            11.7 

                                                                       
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  14.12. 2016 

 
K bodu :                     Zriadenie vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne  
Spracoval :                  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                      Ján Gabriš, zástupca primátora 
Predkladá :                 Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :       Návrh uznesenia 
                                       Dôvodovú správu   
Počet výtlačkov :          19 
Rozdeľovník :               členovia MsZ  - 13 x 
                                       primátor mesta 
                                       prednostka MsÚ 
                                       MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                       MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Prerokované :    
a)  na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 07.12.2016. 
 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/  schvaľuje  

1. v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemky: 

- C KN parcela č. 4436, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 364 m2, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie Nemšová 

- C KN parcela č. 864/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 864 m2, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová 

- C KN parcela č. 864/2, druh pozemku záhrady o výmere 482, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

- C KN parcela č. 865, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

- C KN parcela č. 2512/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6898 m2, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

- C KN parcela č. 650/46, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5094 m2, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča 

- C KN parcela č. 2532/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1989 
m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 2106, katastrálne územie Ľuborča  

- C KN parcela č. 2534, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 5172 m2, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 2106, katastrálne územie Ľuborča 
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- C KN parcela č. 2525/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 576 m2, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Ľuborča 

- E KN parcela č. 2508/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 407 m2, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 2171, v podiele  1/1, katastrálne územie Nemšová 

v prospech Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36126624 so 
sídlom: K dolnej stanici 7282/20 A, 91101 Trenčín  

Vecné bremeno v prospech Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  
spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena: 

a)  strpieť na  budúcom  zaťaženom  pozemku umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách 
histórie“  - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín   v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní   
stavby  vyznačená  na   porealizačnom   geometrickom   pláne,   vyhotovenie   ktorého 
zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena,  

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Na 
bicykli po stopách histórie“  - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín  a za tým účelom  strpieť 
právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného 
bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie.  

 
 

Podmienky zriadenia vecného bremena: 
a) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú 
b) Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú náhradu vo výške 1 € 
c) Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena (správny poplatok za návrh na vklad 

do katastra nehnuteľností, náklady za vyhotovenie geometrického plánu......) uhradí 
oprávnený z vecného bremena 
 
V Nemšovej dňa 14.12.2016                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dôvodová správa 
 
K bodu :  Zriadenie vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  
  
 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (TSK) plánuje uskutočniť stavbu „Na 
bicykli po stopách histórie“ - cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín. Stavba je vo verejnom záujme 
a na jej umiestnenie bolo vydané Mestom Nemšová územné rozhodnutie číslo OV/666/2016/PR – 
1908/16/3 zo dňa 29.9.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2016. 
TSK nemá žiaden právny vzťah k pozemkom a z tohto dôvodu je pre účely stavebného 
a kolaudačného konania uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kde na 
sprane povinného z vecného bremena bude Mesto Nemšová a na strane oprávneného z vecného 
bremena bude TSK. Presný rozsah vecného bremena bude určený po realizácii stavby geometrickým 
plánom.  
 
V Nemšovej dňa 07.12.2016           

                                                                      JUDr. Tatiana Hamarová  


