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Názov materiálu:   

     Vecné bremená 
 
 
 
 
Materiál obsahuje:   

 
1. Pozemok na  Fándlyho ulici 
       súhlas s uložením vodovodnej, kanalizačnej a vodovodnej prípojky  

- žiadosť  
-  návrh na uznesenie 
-  dôvodová správa 

2. Pozemok Mlynárskej ulici  
 uloženie zemného elektrického kábla 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
 
 

Predkladá: 
 Mat. č. 1       JUDr. Zuzana Pastuchová  
                     vedúca právneho a majetkového referátu MsÚ 
 
Vypracovala: 
                      Darina Nagyová 
                      právny a majetkový referát   
 
Predkladá: 
 Mat. č. 2      Ing. Tibor Krajčovič  
                    konateľ MsBP Sereď 
 
Vypracoval: 
                      Ing. Tibor Krajčovič 
                      konateľ MsBP Sereď 
 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  07. 02. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí:  
      
 s umiestnením elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta, časti parciel registra „C“ č. 3478/12 - ostatná plocha, 3478/13 - ostatná plocha, 
3478/15- ostatná plocha  a parcely registra „E“ č. 1066/4, všetky zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre pripravovanú stavbu dvoch 
dvojbytových rodinných domov, žiadateľovi LU Invest, spol. s r.o., so sídlom v Opoji č. 377. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na  pozemkoch vo 
vlastníctve mesta:  
 
    Listom zo dňa 16. 01. 2019 požiadala spoločnosť LU Invest, spol. s r.o. so sídlom v Opoji, 
o súhlas s  umiestnením   elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej  prípojky na  pozemkoch vo 
vlastníctve mesta, nachádzajúce sa na Fándlyho ulici. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojok požiadala spoločnosť, ako investor, zabezpečujúci 
územné  konanie pre stavbu dvoch rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami. 
K územnému rozhodnutiu je v súlade so stavebným zákonom potrebné preukázať  súhlas 
vlastníka dotknutého pozemku.  
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ par. 3478/12, 3478/13, 3478/15 
a reg. „E“ par. 1066/4. Nemáme námietky a súhlasíme s uvedenou žiadosťou“. 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Pozemky parc. reg. C č. 3478/12, 3478/13, 3478/15 k.ú. Sereď  a pozemok parc. reg.E č. 
1066/4 k. ú. Sereď na Fándlyho ulici sú podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určený 
ako plochy bývania ( hromadnej bytovej výstavby) a sú  súčasťou funkčnej plochy označenej 
ako  BH-06. 
Oddelenie ÚPaSP nemá pripomienky k zriadeniu nájmu a vecného bremena na  pozemkoch 
podľa predloženej žiadosti.“ 
 
Referát ŽP: 
 súhlasí s predkladanou žiadosťou , doručenou dňa 16.01.2019 pod p. č. 1340/2019.   za 
podmienok dodržiavania príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny). 
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V Seredi dňa 16.1.2019 

Ja dolu podpísaná Ing. Lucia Borisová, konateľka spoločnosti LU lnvest spol. s r.o. týmto žiadam 

o nájom pozemku vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa na Fándlyho ul. , parcela č. 3478/12, vo 

výmere 2 m2, v k. ú. Sereď. Pozemok bude využitý na umiestnenie 2 vodomerných šácht pre plánovanú 

výstavu 2 rodinných domov. 

Taktiež žiadam o povolenia zriadenie vecného bremena na pozemkoch C parcely 3478/12, 3478/13, 

3478/15 a E parcely 1066/4 z dôvody realizácie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky pre 

plánovanú výstavbu 2 rodinných domov. 

príloha: snímok z mapy, resp. náčrt 
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Priebeh podzemných inžinierskych sieti bol zakreslený informativne, 

pred začatim výkopových prác je nutné ich vytýčenie! 

Pred začatim každého výkopu, vrtu, alebo sondy je potrebné zrealizovať 

fyzické vytýčenie každého podzemného objektu jeho majitel'om, správcom 

alebo prevádzkovatel'om. 

Pred real izáciou každého napojenia na inž.siete je potrebné pred začatím 

prác najskôr odhaliť a premerať bod napojenia. 

Pred začatim stavebnej realizácie každého napojenia, alebo tesného 

dotyku s jestvujúcimi stavebnými konštrukciami je potrebné zrealizovať ich 

odhalenie a fyzické premeranie. 

Pri realizácii jednotlivých vedení treba dodržať STN 73 6005 - Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia! 

Okolitý terén vyspádovať od objektu. 

- PLOCHA POZEMKU 

- PLOCHA ZELENE 

- PLOCHA ZASTAVANÁ - OBJEKT 

- PLOCHA ZASTAVANÁ - SPEV.PLOCHY 

- PLOCHA SPEVNENÁ + ZASTAVANÁ 
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PROJEKTANT Ing. Marián Uhliarik DÁTUM 0 1/20 18 
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