
Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.04.2013 prerokovalo a  
 
 
A./ schvaľuje: 
      
 

V súlade s § 17, od.1) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 v znení 
neskorších zmien a dodatkov, uzatvorenie zmluvy o   zriadení vecného bremena, 
bezodplatne,  na dobu neurčitú, spočívajúcom v práve Západoslovenskej distribučnej, a. s.  
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, umiestniť energetické zariadenia – VN a NN na 
pozemkoch mesta Sereď: 
1. zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Stredný Čepeň na LV 591: 

- parcela registra „C“ č. 212/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3445 m2, 
- parcela registra „E“ č. 596/101 – ostatné plocha vo výmere 75 m2, 
- parcela registra „E“ č. 596/102 – ostatné plochy vo výmere 847 m2, 
- parcela registra „C“ č. 126/161 – orná pôda vo výmere 165m2, 
- parcela registra „E“ č. 126/1 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 m2, 
- parcela registra „C“ č. 126/152 – orná pôda vo výmere 386 m2, 
- parcela registra „C“ č. 126/48 – orná pôda vo výmere 405 m2, 
- parcela registra „C“ č. 126/2 – orná pôda vo výmere 153 m2, 
- parcela registra „E“ č. 190 – ostatné plochy vo výmere 2485 m2, 
- parcela registra „E“ č. 187/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 351 m2, 
- parcela registra „E“ č. 187/9 –ostatné plochy vo výmere 527 m2, 

2. zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289: 
- parcela registra „C“ č. 3849/17 – ostatné plochy vo výmere 28 m2, 
- parcela registra „C“ č. 3849/14 – ostatné plochy vo výmere 674 m2, 

3. zapísanej na Správe katastra v Galante v k. ú. Sereď na LV č. 591: 
- parcela registra „E“ č. 179/1 – ostatné plochy vo výmere 324 m2. 

Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena 

 
 

 
B./  ukladá  prednostovi Mestského úradu: 
       zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

termín: 31.05.2013 
 
 


