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Návrh na uznesenie: 

I. MsZ  prerokovalo:  

návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného 

z vecného bremena (Mesta Senec) strpieť: 

a) uloženie a existenciu inžinierskej siete (plynárenského zariadenia  - plynovodu), jeho 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržba, prevádzka a rekonštrukcie tohto 

zariadenia a 

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, za 

účelom údržby a opravy plynárenského zariadenia  

 

podľa situácie v prílohe 1,  na časti zaťaženého pozemku, a to:  pozemok C-KN parc.č. 

904/3 orná pôda o výmere 161 m
2
, zapísaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu 

Senec, katastrálneho odboru v rozsahu geometrického plánu na zameranie vecného 

bremena, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby – rekonštrukcia plynovodu, 

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 budúceho povinného z vecného 

bremena (Mesta Senec) strpieť: 

a) uloženie a existenciu inžinierskej siete (plynárenského zariadenia  - plynovodu), jeho 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržba, prevádzka a rekonštrukcie tohto 

zariadenia a 

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, za 

účelom údržby a opravy plynárenského zariadenia  

 

podľa situácie v prílohe 1,  na časti zaťaženého pozemku, a to:  pozemok C-KN parc. č. 

904/3 orná pôda o výmere 161 m
2
, zapísaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu 

Senec, katastrálneho odboru v rozsahu geometrického plánu na zameranie vecného 

bremena, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby – rekonštrukcia plynovodu, 

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. 

 

 

 

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov. 
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