
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. 
(NNK, ul. Vinohradnícka)  
 
Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, a to:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 

na časti zaťažených pozemkoch, a to: 
− C-KN parc.č. 428/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, vedená na LV 2800 
− E-KN parc.č. 936/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 110 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 306/1 Trvalé trávne porasty o výmere 753 m2, vedená na LV 9058 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako 
aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú a bezodplatne.  
 
II. MsZ schvaľuje zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien, a to:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 

na časti zaťažených pozemkoch, a to: 
− C-KN parc.č. 428/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, vedená na LV 2800 
− E-KN parc.č. 936/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 110 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 306/1 Trvalé trávne porasty o výmere 753 m2, vedená na LV 9058 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako 
aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú a bezodplatne.  
 
III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
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Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Vinohradnícka, NNK)  

 
Predmet: zriadenie vecných bremien na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného -Mesta Senec ako vlastníka 
zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 

na časti zaťažených pozemkoch, a to: 
− C-KN parc.č. 428/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, vedená 

na LV 2800 
− E-KN parc.č. 936/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 110 m2, 

vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 306/1 Trvalé trávne porasty o výmere 753 m2,  vedená na LV 

9058 
 

v rozsahu geometrického plánu na zameranie vecných bremien, ktorý bude 
vypracovaný  po zrealizovaní stavby, na dobu neurčitú a bezodplatne. 
 

Lokalita: Vinohradnícka, k.ú. Senec 
 
Žiadateľ (budúci oprávnený z vecného bremena): Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6,  816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 24.10.2017: 

- doporučuje zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien 

 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 22.11.2017:  

- doporučuje zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien za cenu vypočítanú podľa vzorca 15,- €/bm/m2 v zmysle 
uznesenia  FK č. 27/2017 zo dňa 22.03.2017 

 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 29.11.2017: 

- doporučuje zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien BEZODPLATNE 

 

Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa  14.12.2017: 
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