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Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena - Goodman Senec Logistics 

(Slovakia) s.r.o. 

 

Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 
povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 
 
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami 

 na časti zaťaženého pozemku C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
6723 m2,  vedeného na LV č. 2800, k.ú. Senec, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým 

plánom č. 113/2017, vyhotovený Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo dňa 18.08.2017 
(diel 1 o výmere 801 m2), úradne overený OÚ v Senci, katastrálnym odborom dňa 
05.09.2017, in rem v prospech každodobých vlastníkov pozemkov:  

• C-KN parc. č. 5590/31, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5588/37, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5589/2, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5585/6, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5585/33, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5587/1, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5588/50, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5588/73, k.ú. Senec 

 
ako oprávnených z vecného bremena a ich zamestnancov, dodávateľov alebo iných 
poverených osôb, na dobu neurčitú, za cenu vo výške 0,54€/m2/rok, t.j. 432,54 €/rok. 

II. MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného - Mesta 
Senec ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť: 
 
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami 

 na časti zaťaženého pozemku C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
6723 m2,  vedeného na LV č. 2800, k.ú. Senec, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým 

plánom č. 113/2017 vyhotovený Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo dňa 18.08.2017 
(diel 1 o výmere 801 m2), úradne overený OÚ v Senci, katastrálnym odborom dňa 
05.09.2017, in rem v prospech každodobých vlastníkov pozemkov:  

• C-KN parc. č. 5590/31, k.ú. Senec 



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

• C-KN parc. č. 5588/37, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5589/2, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5585/6, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5585/33, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5587/1, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5588/50, k.ú. Senec 
• C-KN parc. č. 5588/73, k.ú. Senec 

 

ako oprávnených z vecného bremena a ich zamestnancov, dodávateľov alebo iných 
poverených osôb, na dobu neurčitú, za cenu vo výške 0,54€/m2/rok, t.j. 432,54 €/rok. 

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. 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 




















