
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18. 02. 2016 prerokovalo a 
 
s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s §11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného 
bremena v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o prekládku  elektroenergetických 
zariadení potrebných pre ďalší rozvoj priemyselného parku Sereď – Juh k nehnuteľnostiam: 
 

Parcelné 
číslo 

Regist
er 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 
3992/75 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 spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 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); 

Vecné bremeno podľa  písm. a) a 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. 

Vecné bremeno podľa písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  „in personam“  v prospech     
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  

 
 


