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Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecných bremien - Západoslovenská distribučná, 
a.s. (Prípojka VN – Nová Tehelňa) 
 
Návrh na uznesenie: 
 
I.  MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Prípojka VN),  
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), 

zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 625/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442 m2,  
vedená na LV 2800 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 229_1/2017 zo dňa 
19.9.2017 vyhotoveným Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. 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:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Prípojka VN),  
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), 

zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 625/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442 m2,  
vedená na LV 2800 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 229_1/2017 zo dňa 
19.9.2017 vyhotoveným Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. 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 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 – Západoslovenská distribučná, a.s. (Nová 
Teheľňa - Senec, prípojka VN)  

 
 
Predmet: zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti povinného - Mesta Senec 
ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Prípojka VN), 
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 zaťaženého pozemku:   
- C-KN parc.č. 625/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442 m2,  vedená na 

LV 2800  
 

v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 229_1/2017 zo dňa 19.9.2017 
vyhotoveným Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. na dobu neurčitú a bezodplatne. 

 
Lokalita: Nová Tehelňa, k.ú. Senec 
 

Žiadateľ: ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 429 701 

Oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,  816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 

 
Návrh Mestskej rady v Senci dňa 23.01.2018:   

- súhlasí so zriadením vecných bremien bezodplatne  
 

 
 
 
Poznámky: 
Dňa 26.10.2017 bolo Uznesením MsZ v Senci č. 110/2017 schválené bezodplatné 
zriadenie vecných bremien, zaťažujúce časti pozemkov: C-KN parc.č. 625/1, E-KN parc.č. 
2274/1, E-KN parc.č. 2351, E-KN parc.č. 2352, v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom. 
Žiadateľ však  do žiadosti opomenul zahrnúť aj pozemok C-KN parc.č. 625/12, k.ú. 
Senec, cez ktorú sa tiež plánuje viesť trasa VN rozvodov (viď GP), a z tohto dôvodu dňa 
12.01.2018 požiadal o doschválenie zriadenia vecných bremien aj na túto parcelu, bez ktorej 
nemôže Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoriť zmluvu o zriadení vecných bremien. 
Na základe vyššie uvedeného Vám týmto predkladáme návrh na doschválenie zriadenia 
vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemok C-KN parc.č. 
625/12, k.ú. Senec. 
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