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Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám. republiky 1176/10 
926 Ol Sereď 

Žiadost' o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Mesto Sereď je vlastníkom pozemkov nehnuteľností- pozemkov: 

l. nachádzajúcich sa v k.ú. Stredný Čepeň , zapísaných na liste vlastníctva č. 591. Ide 
o nasledovné nehnuteľnosti 

a) pozemku reg. C-KN parc. č. 212/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 3445 m2

; 

b) pozemku reg. E-KN parc. č. 596/101 druh pozemku ostatné plochy, výmera 75 
mz· 

' 
c) pozemku reg. E-KN parc. č. 596/102 druh pozemku ostatné plochy, výmera 874 

'm2· 
' d) pozemku reg. C-KN parc. č. 126/161 druh pozemku orná pôda, výmera 165m2

; 

e) pozemku reg. E-KN parc. č. 126/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 12662 m2

; 

t) pozemku reg. C-KN parc. č. 126/152 druh pozemku orná pôda, výmera 386m2
; 

g) pozemku reg. C-KN parc. č. 126/48 druh pozemku orná pôda, výmera 405m2
; 

h) pozemku reg. C-KN parc. č. 126/2 druh pozemku orná pôda, výmera 153m2
; 

i) pozemku reg. E-KN parc. č. 190 druh pozemku ostatné plochy, výmera 2485 m2
; 

j) pozemku reg. E-KN parc. č. 187/2 druh pozemku trvalé trávnaté porasty, výmera 
351m2

; 

k) pozemku reg. E-KN parc. č. 187/9 druh pozemku ostatné plochy, výmera 527m2
; 

2. nachádzajúcich sa v k. ú. Dolný Čepeň , zapísaných na liste vlastníctva č. 3289. Ide 
o nasledovné nehnuteľnosti 

l) pozemku reg. C-KN parc. č. 3849/17 druh pozemku ostatné plochy, výmera 28 
mz· 

' 
m) pozemku reg. C-KN parc. č. 3849/14 druh pozemku ostatné plochy, výmera 674 

mz· 
' 
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3. nachádzajúcich sa v k.ú. Sereď , zapísaných na liste vlastníctva č. 59 l. Ide o nasledovné 
nehnuteľnosti 

n) pozemku reg. E-KN parc. č. 179/1 druh pozemku ostatné plochy, výmera 324m2
. 

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s. kúpnou zmluvou č. KH/12/06919/002 nadobudla od Mesta 
Sereď do svojho vlastníctva energetické zariadenie - NN káblový rozvod , budovaný 
Mestom Sereď v lokalite Sered' stavbou "IBV PRÚDY, NN káblový rozvod" a kúpnou 
zmluvou KH/12/06919/001 nadobudla od Mesta Sereď do svojho vlastníctva okrem iného aj 
energetické zariadenie - VN a NN káblový rozvod budovaný Mestom Sereď v lokalite 
Sereď "TS 0832-031 Sereď, VN ,NN" (predmetom kúpnej zmluvy bola aj trafostanica 
s príslušenstvom). 

Energetické zariadenie je bližšie popísané v v jednotlivých kúpnych zmluvách aj v návrhoch 
zmluvy o vecnom bremene. 

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s. dňom 1.1.2013 zmenila názov spoločnosti na 
Západoslovenská distribučná, a.s. Ostatné údaje spoločnosti ostali nezmenené. 

Na základe plnomocenstva spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. splnomocnila 
Západoslovenskú energetiku, a. s. , aby v plnom rozsahu zastupovala splnomocniteľa 
v činnostiach súvisiacich s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku, jeho prenájmu a 
vecných bremien- v konaniach pred orgánmi štátnej správy, miestnych samospráv, vlastníkmi 
nehnuteľností a zástupcami vlastníkov nehnuteľností. 

Za účelom dousporiadania vzťahu k pozemkom, medzi nadobúdateľom prípojky -
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a vlastníkom pozemkov- Mestom Sereď, si 
vás dovoľujeme požiadať o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej 
je umiestnenie energetického zariadenia -VN a NN na pozemkoch Mesta Sereď. 

Vecným bremenom sú zaťažené pozemky vo vlastníctve Mesta Sereď tak, ako je toto vedenie 
zakreslené v geometrickom pláne č. 226/2012 v k.ú. Stredný Čepeň, v geometrickom pláne č. 
225/2012 v k.ú. Sereď' a v geometrickom pláne č. 265/2012 v k.ú. Dolný Čepeň. 

Dovoľujeme s i vás požiadať o predloženie a prerokovanie našej žiadosti v zastupiteľstva mesta 
Sereď a schválenie zriadenia bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech 
spol. Západoslovenská distribučná, a.s. cez vyššie uvedené nehntueľnosti. 

V prílohe prikladáme návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. 
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Vaše pripomienky k zmluve spolu s uznesením mestského zastupiteľstva so schváleným 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sereď ako povinným z vecného 
bremena a spol. Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, 
prosím zašlite na tím RE&S, na adresu Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, nakoľko naša a.s. v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi vykonáva správu 
a majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s. 

S pozdravom 
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