
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 12.09.2018 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecných bremien - Západoslovenská distribučná, 
a.s. (NNK, Boldocká ul.)  
 
Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien in personam, spočívajúce 
v povinnosti povinného - Mesta Senec ako spoluvlastníka  zaťažených nehnuteľností strpieť: 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 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: 
− E-KN parc. č. 1665/101 orná pôda o výmere 56 m2 vedená na LV 9462 

v rozsahu geometrického plánu č. 146-3/2017 zo dňa 16.05.2018 vyhotovený Ing. 
Milošom Beťkom (Radovan Verčík – RV GEO), úradne overenom Okresným úradom 
Senec dňa 06.06.2018 pod č. 1096/18 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 in personam, spočívajúce v povinnosti 
povinného - Mesta Senec ako spoluvlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť: 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 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: 
− E-KN parc. č. 1665/101 orná pôda o výmere 56 m2 vedená na LV 9462 

v rozsahu geometrického plánu č. 146-3/2017 zo dňa 16.05.2018 vyhotovený Ing. 
Milošom Beťkom (Radovan Verčík – RV GEO), úradne overenom Okresným úradom 
Senec dňa 06.06.2018 pod č. 1096/18 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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