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Mesto Nemšová                                                                                                                                                                    
 
 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA  04.11.2015 
 
K bodu :                      Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti  FINAL BA, s.r.o., 
  
Spracoval :                   Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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)  v Komisii životného prostredia a výstavby ... stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 
 
 
 
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/ ruší  
 
1. Uznesenie č. 92 zo dňa 16.19.2015,  
       ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti FINAL BA s.r.o. 

so sídlom Estónska 3/A, 821 06 Bratislava, IČO 31 414 605 – uloženie inžinierskych sietí na 
pozemku parcely registra „C“, parc. č. 599/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 420 m2, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 
a pozemku parcely registra „C“, parc. č. 599/56, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 
1 148 m2, nachádzajúci sa  v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2070, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom. 
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B/  berie na vedomie  
1) požiadavku spoločnosti FINAL BA s.r.o. so sídlom Estónska 3/A, 821 06 Bratislava, IČO 

31 414 605, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, 
vložka č. 46602/B  na zriadenie vecných bremien pri prevode (zámene) nehnuteľností :  
 

       z výlučného vlastníctva Mesta Nemšová, so sídlom ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 
00311812 prevod pozemku parc. KN-C č. 599/1 zastavané plochy o výmere 1299 m², k.ú. 
Nemšová, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-30/2015 na oddelenie 
pozemkov p.č. 599/70-73 do výlučného vlastníctva spoločnosti FINAL BA s.r.o., so sídlom 
Estónska 3/A, 821  06 Bratislava,  IČO 31414605. 

       a  
       z výlučného vlastníctva spoločnosti FINAL BA s.r.o., so sídlom Estónska 3/A, 821  06 Bratislava, 

IČO 31414605 prevod  pozemkov parc. KN-C č. 599/70 zastavané plochy o výmere 151 m², k.ú. 
Nemšová, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-30/2015 na oddelenie 
pozemkov p.č. 599/70-73 a parc. KN-C č. 599/56 ostatné plochy o výmere 1148 m², k.ú. Nemšová, 
obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín na liste vlastníctva 
(LV) č. 2070 do výlučného vlastníctva Mesta Nemšová, so sídlom ul. Janka Palu 2/3, 914 41 
Nemšová, IČO 00311812. 

 
 
C/ schvaľuje  
1) v súlade s Článkom 11 ods. 1 VZN mesta Nemšová č. 4/2012  Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Nemšová a v súlade so zámenou pozemkov uvedených v časti 
A/ ods. 1 tohto uznesenia  

zriadenie nasledovných bezodplatných, časovo neobmedzených, vecných bremien : 
 
Povinným z vecného bremena je každodobý vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely registra „C“, 
parc. č. 599/56, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 1 148 m2, nachádzajúci sa  v okrese 
Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 2070, vedenom 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely registra 
„C“, parc. č. 599/64, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2, nachádzajúci 
sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 1, 
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely 
registra „C“, parc. č. 599/65, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, 
nachádzajúci sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, vlastník nehnuteľnosti 
a 
oprávneným z vecného bremena je každodobý vlastník nehnuteľnosti  pozemok parcela registra 
„C“, parc. č. 599/31, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 4397 m2, nachádzajúci sa v okrese 
Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísaného na liste vlastníctva č. 2070, 
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, ktorého výmera bola zmenená jeho 
rozčlenením na základe Geometrického plánu č. 45682925-30/2015 na oddelenie pozemku p. č. 
599/70-73 vyhotovený Ing. Janou Masárovou dňa 27.02.2015, autorizačne overený Ing. 
Miroslavom Masárom dňa 27.02.2015 a úradne overený na Okresnom úrade v Trenčíne, 
katastrálnym odborom,  a každý vlastník plynárenského zariadenia, ktoré nadobudla do vlastníctva 
spoločnosť FINAL BA s.r.o. so sídlom Estónska 3/A, 821 06 Bratislava, IČO 31 414 605  na základe 
výstavby, pričom túto skutočnosť preukazuje Rozhodnutím stavebného úradu, ktorým bolo povolené 
užívanie stavby „Pripojovací plynovod pre stavbu „ výstavba bytov 20+20 b. j. Nemšová, ul. 
Slovenskej armády, číslo OV/938/11/MI-002 zo dňa 20.07.2011, a to plynárenské zariadenie – 
Pripojovací plynovod pre stavbu Výstavba bytov 20+20 b. j. Nemšová, ul. Slovenskej armády 
NTL plynovodná prípojka PE d 50 -51,40 m, plynárenské zariadenie sa nachádza pod zemským 
povrchom v katastrálnom území Nemšová v parcelách č. 599/35, 599/56 a 2449.  
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Povinný z vecného bremena ako vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely registra „C“, parc. č. 
599/56, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 1 148 m2, nachádzajúci sa  v okrese Trenčín, obec 
Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 2070, vedenom Okresným 
úradom Trenčín, katastrálnym odborom,  vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely registra „C“, 
parc. č. 599/64, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2, nachádzajúci sa 
v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 1, 
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, vlastník nehnuteľnosti pozemok parcely 
registra „C“, parc. č. 599/65, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, 
nachádzajúci sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom,  

 
zriaďuje  
v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka nehnuteľnosti pozemku parcely registra 
„C“, parc. č. 599/31, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 4397 m2, nachádzajúci sa v okrese 
Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísaného na liste vlastníctva č. 2070, vedenom 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, ktorého výmera bola zmenená jeho rozčlenením na 
základe Geometrického plánu č. 45682925-30/2015 na oddelenie pozemku p. č. 599/70-73 vyhotovený 
Ing. Janou Masárovou dňa 27.02.2015, autorizačne overený Ing. Miroslavom Masárom dňa 
27.02.2015 a úradne overený na Okresnom úrade v Trenčíne právo zodpovedajúce vecnému bremenu 
spočívajúce  

a) v práve oprávneného na uloženie, užívanie, údržbu a opravu inžinierskych sietí- 
vodovod a plynovod k existujúcim inžinierskym sieťam na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Nemšová – (i) pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/56, druh pozemku 
ostatné plochy, o výmere 1 148 m2, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, 
katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 2070, vedenom Okresným 
úradom Trenčín, katastrálnym odborom, - (ii) pozemok parcely registra „C“, parc. č. 
599/64, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2, nachádzajúci sa 
v okrese Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, - (iii) 
pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/65, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 177 m2, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, obec Nemšová, 
katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Trenčín, katastrálnym odborom, (oprávnený z vecného bremena uloží 
inžinierske siete tak ako sú vyznačené vo vypracovanom Geometrickom pláne č. 
45682925-101/2015 na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na 
p. č. 599/56,65,64, vyhotovenom Ing. Janou Masárovou dňa 19.10.2015, autorizačne 
overenom Ing. Miroslavom Masárom dňa 19.10.2015, úradne overenom na Okresnom 
úrade v Trenčíne, katastrálnym odborom), 

b)  v práve vstupu na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonávania pravidelnej 
údržby, opráv a rekonštrukčných prác na inžinierskych sieťach – vodovod 
a plynovod a vecné bremeno spočívajúce v práve užívania vodomernej šachty 
a vodovodnej prípojky, ktoré sa nachádzajú na zaťaženej nehnuteľnosti – pozemok 
parcely registra „C“, parc. č. 599/56, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 1 148 m2, 
zapísanej na LV č. 2070, evidovaného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre okres Trenčín, obec Nemšová, katastrálne územie Nemšová a v práve 
vstupu na pozemok parc. č. 599/56 za účelom vykonávania pravidelnej údržby, 
opráv a rekonštrukčných prác na vodomernej šachte a existujúcej vodovodnej 
prípojke. 

 
Povinný z vecného bremena ako vlastník nehnuteľnosti pozemku parcely registra „C“, parc. č. 
599/56, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 1 148 m2, nachádzajúci sa  v okrese Trenčín, obec 
Nemšová, katastrálne územie Nemšová zapísanej na liste vlastníctva č. 2070, vedenom Okresným 
úradom Trenčín, katastrálnym odborom  
zriaďuje  



4 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena, a to vlastníka plynárenského zariadenia – pripojovací 
plynovod pre stavbu  Výstavba bytov 20+20 b. j. Nemšová, ul. Slovenskej armády NTL plynovodná 
prípojka PE d 50-51,40 m,  právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce  

a) v práve užívania, údržby a opravy plynárenského zariadenia a práva na vstup na 
zaťaženú nehnuteľnosť za účelom prevádzkovania plynárenského zariadenia a 
vykonávania opráv, údržby, výmeny, umiestnenia značenia a rekonštrukcie tohto 
plynárenského zariadenia. 

 
 
  V Nemšovej dňa 04.11.2015 
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Dôvodová správa 
 
Dňa 20.08.2015 bol mestu doručený návrh zámennej zmluvy medzi Mestom Nemšová 
a spoločnosťou FINAL BA s.r.o. so sídlom Estónska 3/A, 821 06 Bratislava, IČO 31 414 605, 
týkajúci sa schválenej zámene pozemkov. Súčasťou zámennej zmluvy a aj konzultácií so 
spoločnosťou FINAL BA, ktorú v tejto právnej veci zastupuje Advokátska kancelária JUDr. 
Andrej Jaroš, spol. s.r.o., Trenčín , bola aj požiadavka na zriadenie vecných bremien z dôvodu, 
že na zamieňaných nehnuteľnostiach má spoločnosť FINAL BA, s.r.o. vybudované 
inžinierske siete, ktoré boli potrebné vybudovať pri stavbe bytového domu súp. č. 233 na ul. 
Osloboditeľov.  
Išlo o inžinierske siete :  

• plynárenské zariadenie – pripojovací plynovod pre stavbu Výstavba bytov 20+20 b. j. 
Nemšová, ul. Slovenskej armády NTL plynovodná prípojka PE d 50 -51,40 m 

• vodovod + vodomerná šachta 
 
Mesto Nemšová tejto požiadavke vyhovelo – požadované vecné bremeno, presne tak,  ako 
bolo navrhnuté zástupcami FINAL BA, bolo schválené uznesením MsZ č. 92 dňa 17.09.2015. 
 
Následne, po Mestskom zastupiteľstve, ako sa im doručilo predmetné uznesenie a originál  GP na zámenu 
pozemkov, bolo zo strany zástupcov FINAL-u BA požadované zriadenie vecného bremena i na ďalšie 
pozemky v tejto lokalite – pričom mali byť zaťažené celé mestské pozemky. (Poznámka : vecné 
bremeno ako ťarcha môže byť zapísané katastrom  na LV buď na celú parcelu –nerobí sa geometrický plán 
zamerania sietí, alebo len na časť pozemku podľa reálneho stavu sietí v pozemku - geometrickým plánom). 
Nakoľko mesto nesúhlasilo so zaťažením celých parciel ( a malo ich byť 7 ), bol vypracovaný geometrický 
plán na zameranie : 

- vodovodnej prípojky ( pre jestvujúci bytový dom súp. č. 233 a plánovaný nový bytový dom v tejto 
lokalite)  

- plynovej prípojky  (pre jestvujúci bytový dom súp. č. 233 a plánovaný nový bytový dom v tejto 
lokalite) 

Predmetný GP je prílohou tomuto materiálu, kde sú inžinierske siete vyznačené. Sú situované tak, aby 
v minimálnej miere znehodnotili mestské pozemky, ktoré majú byť predmetom zámeny s PD Vlára 
Nemšová.  
 

Z uvedeného dôvodu :  
� je navrhnuté zrušenie uznesenia č. 92 
� je navrhnuté nové uznesenie 

 
  
Nemšovej dňa 23.10.2015                                                                   Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 
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