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Mesto Nemšová                14.12                                                            
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  19.09. 2018 
K bodu :                     Zriadenie vecného bremena na základe žiadosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. – Železničná ulica, Nemšová 
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. 
  

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/ berie na vedomie  
      dôvodovú správu a 
 
 B/ schvaľuje  

1. uzatvorenie zmlúv o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi Západoslovenskou 
distribučnou, a.s., Čulenova 6, Bratislava ako oprávneným z vecného bremena (vlastníkom 
elektroenergetického zariadenia), mestom Nemšová ako žiadateľom preložky a vlastníkmi 
pozemkov, na ktorých bude vykonaná preložka elektroenergetického zariadenia:  
- C KN parcely č. 131/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 a C KN parcely      
č. 2516/9 vodná plocha o výmere 55 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 815, katastrálne 
územie Nemšová (vlastníkom pozemku je Terézia Podoláková, rod. Sádecká, bytom 
Janka Palu 7/13, Nemšová) 

- C KN parcely č. 132/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1229, katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je spoločnosť 
MIPL, spol.s r.o., Janka Palu 51, Nemšová) 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45682925-78/2018 na zriadenie vecného bremena, 
práva inž. sietí 

2. uzatvorenie zmlúv o odplatnom zriadení vecného bremena medzi Západoslovenskou 
distribučnou, a.s. Čulenova 6, Bratislava ako oprávneným z vecného bremena (vlastníkom 
elektroenergetického zariadenia), mestom Nemšová ako žiadateľom preložky a platiteľom 
odplaty za zriadenie vecného bremena a vlastníkmi pozemkov, na ktorých bude vykonaná 
preložka elektroenergetického zariadenia:  
- E KN parcely č. 2524/3 ostatné plochy o výmere 48428 m2 zapísanej na liste vlastníctva  
č. 1254, katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je SR- Železnice SR, 
Klemensova 8, Bratislava), v rozsahu 59 m2 za odplatu vo výške 590 € bez DPH 

- C KN parcely č. 2504 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2769 m2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 2600, katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je Trenčiansky 
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samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, Trenčín) v rozsahu 3 m2  za odplatu vo 
výške určenej Trenčianskym samosprávnym krajom 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45682925-78/2018 na zriadenie vecného bremena, 
práva inž. sietí 

 
V Nemšovej dňa 19.09.2018                                              

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
K bodu :  Zriadenie vecného bremena na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s. – 

Železničná ulica, Nemšová 
 
 Mesto Nemšová uskutočňuje rekonštrukciu Železničnej ulice v Nemšovej, pri ktorej dochádza 
k stavebným úpravám krytu jestvujúcich chodníkov. Na základe zmluvy o vykonaní preložky 
elektroenergetického zariadenia uzatvorenej medzi Západoslovenskou distribučnou, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava ako vlastníkom elektroenergetického zariadenia a mestom Nemšová ako žiadateľom  mesto súčasne 
uskutočňuje preložku elektroenergetického zariadenia. V tejto súvislosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
splnomocnila mesto Nemšová, aby mesto okrem iného vykonalo všetky úkony potrebné na zabezpečenie 
majetkoprávneho vysporiadania k pozemkom, na ktorých bude vykonaná preložka tohto zariadenia. Mesto je 
za týmto účelom oprávnené vykonať všetky úkony smerujúce k uzavretiu zmlúv o zriadení vecného bremena 
a zastupovať Západoslovenskú distribučnú v katastrálnom konaní o vklade vecného bremena.   
 Západoslovenská distribučná v zmysle zmluvy o vykonaní preložky žiada uzavrieť hneď riadnu 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude podaná na vklad na katastrálny odbor, Okresného úradu 
Trenčín. Z tohto dôvodu bol už vyhotovený geometrický plán so zakreslením koridoru 0,5 m na každú stranu 
od káblov. 
 Preložkou tohto elektroenergetického zariadenia sú dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb, s ktorými mesto prerokovalo zriadenie vecných bremien.  
 Vlastníci pozemkov, C KN parcely č. 131/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 a C KN 
parcely  č. 2516/9 vodná plocha o výmere 55 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 815, katastrálne územie 
Nemšová (vlastníkom pozemku je Terézia Podoláková, rod. Sádecká, bytom Janka Palu 7/13, Nemšová) a C 
KN parcely č. 132/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1229, 
katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je spoločnosť MIPL, spol.s r.o., Janka Palu 51, Nemšová) 
súhlasili s bezodplatným zriadením vecného bremena.  
 Vlastníci pozemkov E KN parcely č. 2524/3 ostatné plochy o výmere 48428 m2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1254, katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je SR- Železnice SR, Klemensova 8, 
Bratislava) a C KN parcely č. 2504 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2769 m2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 2600, katastrálne územie Nemšová (vlastníkom pozemku je Trenčiansky samosprávny kraj, 
K Dolnej stanici 7282/20A, Trenčín) súhlasili so zriadením vecného bremena, avšak podmienkou bolo 
odplatné zriadenie vecného bremena. Pri Železniciach SR je podľa geom. plánu rozsah vecného bremena 59 
m2 a pri TSK 3 m2.  V prípade železníc bude odplata za zriadenie vecného bremena vo výške 590 € bez DPH. 
Táto suma sa platí jednorazovo. Pri TSK bude suma určená Trenčianskym samosprávnym krajom. Odplatu za 
zriadenie vecného bremena nemajú riešenú v zásadách, výšku určujú podľa znaleckého posudku, konečné 
slovo má  zastupiteľstvo TSK.  
 Všetky náklady súvisiace so zriadením vecných bremien znáša mesto Nemšová.  

 
V Nemšovej dňa 18.09.2018           

                                                                      JUDr. Tatiana Hamarová  
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