
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 12.09.2018 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. - verejný vodovod 
a verejná kanalizácia Pezinská ul.)  
 
Návrh na uznesenie: 
 
I.  MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného 
- Mesta Senec strpieť : 

- uloženie, umiestnenie, zriadenie, vedenie a prevádzkovanie verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, 

- užívanie, údržbu, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj   

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom uloženia, prevádzkovania, 
využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, 
výmeny alebo údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

 
na časti zaťažených pozemkov v k.ú. Senec : 

• C-KN parc.č. 4416/4 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1104 m2, vedené na LV 
2800 

• C-KN parc.č. 5325/3 ostatné plochy  o výmere 612 m2, vedené na LV 2800 
• E-KN parc.č. 3776/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5285 m2, vedené na LV 

9058 
v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 35360062-38/2018 zo dňa 30.7.2018  
vyhotovenom Ing. Jozefom Baranom, úradne overenom Okresným úradom Senec pod č. 
1597/18 dňa 21.08.2018 v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 
48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, ako aj ďalších budúcich vlastníkov a spoluvlastníkov 
vodnej stavby, na dobu neurčitú a bezodplatne.  
 
II. MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného - 
Mesta Senec strpieť: 

- uloženie, umiestnenie, zriadenie, vedenie a prevádzkovanie verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, 

- užívanie, údržbu, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj   

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom uloženia, prevádzkovania, 
využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, 
výmeny alebo údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

 
na časti zaťažených pozemkov v k.ú. Senec : 

• C-KN parc.č. 4416/4 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1104 m2, vedené na LV 
2800 

• C-KN parc.č. 5325/3 ostatné plochy  o výmere 612 m2, vedené na LV 2800 



• E-KN parc.č. 3776/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5285 m2, vedené na LV 
9058 

v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 35360062-38/2018 zo dňa 30.7.2018 
vyhotovenom Ing. Jozefom Baranom, úradne overenom Okresným úradom Senec pod č. 
1597/18 dňa 21.08.2018, na dobu neurčitú a bezodplatne v prospech Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, ako aj 
ďalších budúcich vlastníkov a spoluvlastníkov vodnej stavby, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 
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