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Mesto Nemšová                                                                                                                                                                                                            
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  16.09.2015 

 
K bodu :                      Zriadenie vecného bremena ... Západoslovenská distribučná, a.s.  
                                     (Peter Ševčík) 
 
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 dňa 09.09.2015 
 
 
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) zmenu oprávneného z vecného bremena, schváleného Mestským zastupiteľstvo dňa 
11.02.2015 v uznesení č. 19, a to  
„zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 980/7 záhrady o výmere 507 m², k.ú. 
Nemšová, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste 
vlastníctva (LV) 3944 pre k.ú. Nemšová 
 
sa mení na  
„zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
Obchodné meno:  Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo:  Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 
Zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 
 



2 
 

            V  Podmienkach zriadenia vecného bremena sa v tejto súvislosti vypúšťa ods.  
             c) vecné bremeno „in rem“ 
 
        V Nemšovej dňa 16.09.2015 

 

 
Dôvodová správa 

 
      Pán Peter Ševčík, bytom Horeblatie 44, 932 25  Trenčín – Opatová,  žiadosťou č. 1149/14 zo 
dňa 15.10.2014 požiadal mesto o zriadenie vecného bremena  :  uloženie NN prípojky elektriny 
k plánovanej stavbe rodinného domu na ul. Školská. Uznesením MsZ č. 19 zo dňa 11.02.2015 
mu bolo vyhovené. Zriadenie vecného bremena požiadal na seba, nakoľko má mu dodávateľ  
Západoslovenská distribučná, a.s. dala splnomocnenie na “všetky právne úkony s majetkovoprávnym 
vyporiadaním predmetných pozemkov” – teda na zriadenie vecného bremena. Peter Ševčík má aj 
uzatvorenú Zmluvu o pripojení el. zariadenia do distribučnej siete, 
 
       Po konzultáciách so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava, IČO: 36 361 518, písomne požiadal o zmenu oprávneného z vecného bremena, ktorým má 
byť práve Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 
 
 
      Bohužiaľ, nie prvý krát sa niečo mení pri zriaďovaní vecného bremena, kde mesto je povinným z 
vecného bremena. Jednou z príčin je, že budúci dodávatelia energií  neúplne a nie celkom správne inštruujú 
stavebníkov čo a ako majú robiť. Pritom v liste č.j. MsÚ/1149/14-odp. Zo dňa 21.10.2014 Petrovi 
Ševčíkovi mesto o.i. píše :  
3. K tomu, aby sme mohli v novembri dať do MsZ (a príslušných komisií MsZ) materiál na schválenie 

vecného bremena, je potrebné obratom doručiť : 
- kópiu predmetnej zmluvy o pripojení so Západoslovenskou distribučnou, a,s., 
- kópiu projektu rozvodu NNK 
- informáciu, v prospech koho bude vecné bremeno zriadené ( Vy alebo Západoslovenská 

distribučná, a,s. ) !!! 
 
       V Nemšovej dňa 31.08.2015                                                    Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 
 
 
 
 


