
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2019 

číslo materiálu: 

31 
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Návrh na uznesenie: 

I. MsZ  prerokovalo:  

návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného 
bremena (Mesta Senec): 
           a) strpieť existenciu betónových panelov umiestnených pod zemou, nad plynárenským 
zariadením, 
            b) zdržať sa hlbokej orby alebo akýchkoľvek iných činností, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k poškodeniu alebo narušeniu betónových panelov, 
na časti zaťaženého pozemku C-KN parc.č. 625/1 (diel 1) zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6 m2 vedená na LV 2800 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 62/2019 
vypracovanom GEOSTAV-PLUS dňa 6.6.2019, úradne overenom Správou katastra Senec 
pod č.1117/2019 dňa14.06.2019 v uvedenom diely v prospech SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako aj všetkých ďalších budúcich 
oprávnených a nimi poverených osôb, bezodplatne, na dobu neurčitú. 
 
II. MsZ schvaľuje: 
 
 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena 
(Mesta Senec) : 
           a) strpieť existenciu betónových panelov umiestnených pod zemou, nad plynárenským 
zariadením, 
            b) zdržať sa hlbokej orby alebo akýchkoľvek iných činností, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k poškodeniu alebo narušeniu betónových panelov, 
na časti zaťaženého pozemku C-KN parc. č. 625/1 (diel 1) zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6 m2 vedená na LV 2800 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 62/2019 
vypracovanom GEOSTAV-PLUS dňa 6.6.2019, úradne overenom Správou katastra Senec 
pod č.1117/2019 dňa14.06.2019 v uvedenom diely v prospech SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako aj všetkých ďalších budúcich 
oprávnených a nimi poverených osôb, bezodplatne, na dobu neurčitú. 
  
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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