
    Dôvodová správa 
 
     Mesto Sereď  je  investorom inžinierskej   stavby s názvom „Priemyselný park - 
Logistické centrum a ľahká  priemyselná  výroba  Sereď“, ktorej   súčasťou  sú  
okrem  iných stavebných  objektov  aj stavebné   objekty,  ktorých   predmetom  sú   
preložky   elektroenergetických   stavieb  a   zariadení distribučnej  sústavy 
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.  Zmluvou o  vykonaní    preložky 
elektroenergetického zariadenia zo dňa 24.11.2015 sa mesto ako investor  zaviazalo  
zabezpečiť  pre Západoslovenskú distribučnú , a.s. – vlastníka preložených  
elektroenergetických  stavieb a zariadení vecné  bremená,  predmetom  ktorých je  
povinnosť  vlastníka   zaťaženej  nehnuteľnosti   strpieť  na zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických 
zariadení  a ich odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b). 

 
     Mesto Sereď je zároveň vlastníkom nehnuteľností, na časti ktorých sa nachádzajú  
preložené elektroenergetické stavby a zariadenia realizované v rámci stavby 
„Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ . 
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti: 

. 
Parc. 
číslo 

Register 
KN LV č. Výmera 

v m2 Druh pozemku K. ú.  Obec Okres 

3995/25 C 591 1 088 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/22 C 591 247 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/19 C 4806 3 989 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3992/10

9 C 4806 442 Orná pôda Sereď Sereď Galanta 

3992/86 C 4806 289 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/30 C 4806 525 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/15 C 4806 146 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3992/90 C 4806 811 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/32 C 4806 1 651 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/17 C 4806 612 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 

 
    Vecné bremeno uvedené  pod  písm. a) a  písm. b) sa vzťahuje na časť zaťaženej 
nehnuteľnosti v rozsahu  vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného 
bremena č. 83/2015 zo dňa 13.11.2015  nasledovne:. 
 

1) pozemok reg. KN C parc. č. 3992/86 o výmere 6 m2 -   diel 28  
2) pozemok reg. KN C parc. č. 3992/90 o výmere 7 m2 -   diel 30  
3) pozemok reg. KN C parc. č. 3992/109 o výmere 5 m2 - diel 22  
4) pozemok reg. KN C parc. č. 3995/19 o výmere 20 m2 - diel 34  
5) pozemok reg. KN C parc. č. 3995/22 o výmere 3 m2 -   diel 36   
6) pozemok reg. KN C parc. č. 3995/25 o výmere 20 m2 - diel 37 
7) pozemok reg. KN C parc. č. 3995/30 o výmere 11 m2 - diel 38  
8) pozemok reg. KN C parc. č. 3995/32 o výmere 15 m2 - diel 39  
9) pozemok reg. KN C parc. č. 4058/15 o výmere 7 m2  -  diel 45  
10) pozemok reg. KN C parc. č. 4058/17 o výmere 3 m2  -  diel 47 



 
Vecné bremeno uvedené pod písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
 
     Stanoviská odborných útvarov mesta neboli žiadané vzhľadom na vydané a 
právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Priemyselný park- Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď“.  
 
 
 
 
 
 
 
 


