
 

 

 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 11.05.2022 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – Prologis 

Slovak Republic Management s.r.o.  

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ  prerokovalo:  

návrh na zriadenie vecného bremena Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti - pozemku 
C-KN parc.č. 5586/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 749 m2, vedeného na LV č. 2800, k.ú. 
Senec  (ďalej len „ Pozemok“) strpieť a umožniť nerušený a neobmedzený výkon práv: 
- umiestnenia, užívania, vybudovania, ponechania, opravy a údržby inžinierskych sietí a/alebo 
vykonania iných potrebných úkonov vo vzťahu k inžinierskym sieťam a ich prípojkám vrátane práva 
na vstup osôb a vjazd vozidiel na Pozemok za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, 
vybudovania, opravy a/alebo údržby inžinierskych sietí a/alebo iných potrebných úkonov vo vzťahu 
k inžinierskym sieťam a ich prípojkám, ako aj za účelom napojenia sa na inžinierske siete 
nachádzajúce sa na Pozemku, 

- vstupu, prechodu, prejazdu, príjazdu a odjazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami obomi smermi in rem, v prospech každodobého vlastníka pozemku C-KN parc. č. 

5584, orná pôda, k.ú. Senec (ďalej len „vlastník susedného pozemku“) vrátane nájomcov, 
dodávateľov, zákazníkov, tretích osôb, ktoré sú blízkymi osobami vlastníka susedného pozemku alebo 
ich častí alebo osôb vlastníkom susedného pozemku alebo ich častí splnomocnených, poverených 

alebo určených na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 8 044,26 €.  

II. MsZ zriadenie vecného bremena Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti - pozemku 
C-KN parc.č. 5586/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 749 m2, vedeného na LV č. 2800, k.ú. 
Senec  (ďalej len „ Pozemok“) strpieť a umožniť nerušený a neobmedzený výkon práv: 
- umiestnenia, užívania, vybudovania, ponechania, opravy a údržby inžinierskych sietí a/alebo 
vykonania iných potrebných úkonov vo vzťahu k inžinierskym sieťam a ich prípojkám vrátane práva 
na vstup osôb a vjazd vozidiel na Pozemok za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, 
vybudovania, opravy a/alebo údržby inžinierskych sietí a/alebo iných potrebných úkonov vo vzťahu 
k inžinierskym sieťam a ich prípojkám, ako aj za účelom napojenia sa na inžinierske siete 
nachádzajúce sa na Pozemku, 

- vstupu, prechodu, prejazdu, príjazdu a odjazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami obomi smermi in rem, v prospech každodobého vlastníka pozemku C-KN parc. č. 

5584, orná pôda, k.ú. Senec (ďalej len „vlastník susedného pozemku“) vrátane nájomcov, 
dodávateľov, zákazníkov, tretích osôb, ktoré sú blízkymi osobami vlastníka susedného pozemku alebo 
ich častí alebo osôb vlastníkom susedného pozemku alebo ich častí splnomocnených, poverených 

alebo určených na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 8 044,26 €. K uzatvoreniu Zmluvy 
o zriadení vecného bremena príde len v prípade, ak sa spoločnosť Prologis Slovak Republic 



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

Management, s.r.o  stane vlastníkom pozemku C-KN parc. č. 5587 o výmere 164 855 m2, orná pôda, 
k.ú. Senec. 

 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie Zmluvy 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 uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov 
MsZ.  

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 
















