
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecných bremien – Obec Reca (stavba 

Reca_kanalizácia) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo zriadenie vecných bremien na základe Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného - Mesta Senec ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť:  

a) zriadenie a uloženie stavby (v časti stavebných objektov uložených v zemi, ako napr. 
kanalizačného a iného potrubia, elektrických prípojok, čerpacích staníc, netýka sa 
stavebného objektu čistiarne odpadových vôd, ktorá bude vybudovaná na pozemku vo 
vlastníctve), 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie 

podľa situácie v prílohe 1, na časti zaťaženého pozemku: E-KN parc. č. 1863/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 487 m2, vedená na LV 9058 v prospech Mesta Senec v rozsahu 

geometrického plánu na zameranie vecného bremena, ktorý bude vypracovaný po 
zrealizovaní inžinierskych sieti, in rem, na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 18,30 €/m2. 

II. MsZ schválilo zriadenie vecných bremien na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného - Mesta Senec ako vlastníka 
zaťažených nehnuteľností strpieť:  

a) zriadenie a uloženie stavby (v časti stavebných objektov uložených v zemi, ako napr. 
kanalizačného a iného potrubia, elektrických prípojok, čerpacích staníc, netýka sa 
stavebného objektu čistiarne odpadových vôd, ktorá bude vybudovaná na pozemku vo 
vlastníctve), 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, 

podľa situácie v prílohe 1, na časti zaťaženého pozemku: E-KN parc. č. 1863/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 487 m2, vedená na LV 9058 v prospech Mesta Senec v rozsahu 

geometrického plánu na zameranie vecného bremena, ktorý bude vypracovaný po 
zrealizovaní inžinierskych sieti, in rem, na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 18,30 €/m2. 
 
III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie Zmluvy o budúdej zmluve o zriadení vecného bremena 
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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