
 
1. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 08. 12 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 uloženie 
vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej vody na dotknutý pozemok,  
k nehnuteľnostiam: 
 

Parcelné 
číslo 

Register 
KN LV č. Druh pozemku K .ú. Obec Okres 

3992/86 C 4806 Ostatné plochy  Sereď Sereď Galanta 
3995/30 C 4806 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4085/76 C 4806 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 

   
     Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech  oprávnenej nehnuteľnosti    „in rem“,  predmetom 
ktorého je povinnosť mesta Sereď ako vlastníka  zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu  
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 3-30/2016 zo dňa 06. 
09. 2016: 

a)    zriadenie a uloženie vodovodnej stavby 
b)  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a    

akékoľvek iné akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodnej stavby a jej odstránenie, 
            c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným na účel výkonu povolenej 
činnosti a činností  uvedených  v bode a) a b); 

     Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  v prospech    parcely registra 
„C“ č. 4085/10, vedenej na LV č. 6279, ktorá je v súčasnosti vo výlučnom vlastníctve 
oprávneného Mountpark Logistics EU Sereď 01 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, Bratislava. 
Náklady na zriadenie vecného bremena znáša spoločnosť REBOD SK, a. s., so sídlom Nová 
Dedinka,   Hlavná 483/90 ako platiteľ.  
         

 
 
 
2. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 08. 12. 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 uloženie 
vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej vody na dotknutý pozemok,  
k nehnuteľnostiam: 
 



 
Parcelné 
číslo 

Regist
er KN LV č. Druh pozemku K .ú. Obec Okres 

3992/75 C 4806 Ostatná plocha Sereď Sereď Galanta 
3995/19 C 4806 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 

   
     Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech  oprávnenej nehnuteľnosti    „in rem“,  predmetom 
ktorého je povinnosť mesta Sereď ako vlastníka  zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu  
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 3-29/2016 zo dňa 06. 
09. 2016: 

a)   zriadenie a uloženie vodovodnej stavby 
b)    užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a    

akékoľvek iné akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodnej stavby a jej odstránenie, 
            c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným na účel výkonu povolenej 
činnosti a činností  uvedených  v bode a) a b); 

     Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  v prospech parcely registra 
„C“ č. 3992/58, vedenej na LV č. 5796, ktorá je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve 
oprávneného č. I.   REBOD SK, a. s. so sídlom v Novej Dedinke,   Hlavná 483/90  
a oprávneného č. II.  Green Field Property a. s.,  so sídlom v Piešťanoch, Námestie SNP 
č.4/1476. Náklady na zriadenie vecného bremena znáša spoločnosť REBOD SK, a. s., so 
sídlom Nová Dedinka,   Hlavná 483/90 ako oprávnený č. I. 
         
 


