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Mesto Nemšová                                                                              12/3                                                                                                                             
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  11.02.2015 

 
K bodu :                     Zriadenie vecného bremena ... Branislav Rýger 
 
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 finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda komisie na 
rokovaní MsZ  

b) v  Komisii životného prostredia a výstavby ... stanovisko predloží predseda komisie na 
rokovaní MsZ  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 04.02.2015 
 
 
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. 4/2012 - Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová  
zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 1855 trvalé trávne porasty o výmere 731 
m², k.ú. Luborča, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste 
vlastníctva (LV) 2326 pre k.ú. Ľuborča  
Vecné bremeno „in rem“ spočíva :  
a) zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny na pozemku  parc. KN-C č. 1845 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 16 585 m², k.ú. Ľuborča, LV 2106, 
vlastníctvo v 1/1 Mesto Nemšová, 

b) právo vstupu, prechodu a prístupu na predmetný pozemok (parc. KN-C č. 1845 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 16 585  m², k.ú. Ľuborča, LV 
2106)  za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie NN prípojky elektriny, 
a to v ktoromkoľvek čase a  ročnom období - mechanizmami ako i  oprávnenými 
pracovníkmi oprávneného z vecného bremena. 
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Podmienky zriadenia vecného bremena :  

a) doba neurčitá, 
b) bezodplatne, 
c) vecné bremeno „in rem“, 
d) po realizačné zameranie a vyhotovenie príslušného geometrického plánu oprávneným 

z vecného bremena, 
e) správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky súvisiace 

náklady (po realizačné zameranie, vyhotovenie príslušného geometrického plánu ...) 
uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 
        V Nemšovej dňa 11.02.2015 

 

 
Dôvodová správa 

 
 
Branislav Rýger, bytom ul. J. Borovského 1170/33, 914 41 Nemšová žiadosťou č. 1296/14 zo dňa 
11.11.2014 požiadal mesto o zriadenie vecného bremena :  

a) zriadenie a uloženie prípojky elektriny NN na pozemku  parc. KN-C č. 1845 zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 16 585 m², k.ú. Ľuborča, LV 2106, vlastníctvo 
v 1/1 Mesto Nemšová, 

b) právo vstupu, prechodu a prístupu na predmetný pozemok (parc. KN-C č. 1845 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 16 585  m², k.ú. Ľuborča, LV 2106)  
za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie prípojky elektriny NN, a to 
v ktoromkoľvek čase a  ročnom období - mechanizmami ako i  oprávnenými 
pracovníkmi oprávneného z vecného bremena. 

 
Dôvod : zriadenie a uloženie záhradnej NN prípojky pre parcelu C- 1855 
 
Ďalšie informácie :   

• Predpokladaná dĺžka sietí ( el. prípojka ) cez pozemok mesta : cca 285 m. 
• El. prípojku plánuje uložiť popri ceste Ľuborča – Trenčianska Závada. V týchto miestach 

je cesta s krajnicou  široká cca 8 metrov, mesto tu vlastní pozemok ( aj s cestou ) o šírke 
cca 12 metrov, t. j. z každej strany je voľný priestor o šírke cca 2 metre. A práve tu 
chce umiestniť B. Rýger el. prípojku.  

• Podľa miestnej obhliadky v týchto miestach ( okolo cesty ) el. vedenie už ukladá do 
zeme nepovolene Lukáš Rýger ( ! ).  

 
      V Nemšovej dňa 04.02.2015                                                    Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 
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