
 
Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a  

 schvaľuje:  

v  súlade  s  §-om § 13, ods. 2, písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  
Sereď, zriadenie vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena ako vlastníka povinnej nehnuteľnosti strpieť na povinnej nehnuteľnosti- 
parcele č. 3127/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3513 m2, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor  na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, na LV 
č. 4305 pre k. ú. Sereď, 

a) uloženie inžinierskych sietí – zemného elektrického kábla,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierskych sietí a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami  oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených pod písm.  a) a b) 

 
     Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa geometrického plánu č. 199/2012 zo dňa 19. 
11. 2012, vyhotoveného spoločnosťou GEODETI Ing. Miroslav Kováč, Nitra, úradne 
overeného dňa 19. 11. 2012  pod číslom  1357/2012 v   prospech spoločnosti  
Západoslovenská  distribučná, a. s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Mestský bytový podnik Sereď,  spol. s  r.o.,   predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na zriadenie vecného bremena  - uloženie VN kábla na pozemku vo vlastníctve 
spoločnosti:  
 
Zdôvodnenie návrhu: 
     Na pozemku vo vlastníctve spoločnosti bola zrealizovaná  stavba: „DS Zdroj, KGJ 350W, 
VNK.  Touto stavbou bol na pozemku uložený  VN kábel.  Spoločnosť Západoslovenská     
distribučná požiadala o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie  tejto stavby. 
      Mestský bytový podnik Sereď  je obchodná spoločnosť, v ktorej je mesto Sereď jediným 
spoločníkom.  Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto 
jediným spoločníkom, vykonáva primátor mesta.  Podľa § 13, ods.2, písm. i) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta  Sereď,  pri výkone právomoci valného zhromaždenia 
rozhodne v znení uznesenia mestského zastupiteľstva v prípadoch: .........písm... i)  kúpy, 
predaja, zaťaženia nehnuteľnosti.  
    Na základe uvedeného, predkladáme návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve MsBP Sereď. 
 

     



Výkaz výmer 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Číslo D k od Druh 
Výmera Druh i Číslo Výmera pozemku 

Vlastn ík 
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l číslo čislo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

4301 3127 /1 llll zastav. plocha 3127/1 3113 zastav, p 1 o cha doterajší 
17 
9 

Poznámka: Zriaauje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (zemný elektrický kábel) na p.č.3127/1 registra c KN v prospech 
s poločnosti ZSE Distribúcia a.s., čulenova 6, Bratislava. 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania 17 • Pozemok na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čislon 

Kód druhu stavby 9 • Bytový dom 

tlkon 1 opi tl\ov 
po Pololky 10 
úkona č.1„5195 Z. z. 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti . 

Vyhotoviteľ Kraj T k . Okres Galanta Obec Sereď 
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Kat. lng.Mlroslav Kovät! 
Sereď územie 

Číslo 
plánu 199/2012 

Mapový 
list č. 

Sereď 0-4/44 
Sereď 0-5/22 

' , , 
Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra 

tel./fax: 037/6522750 
IČO: 18 024 335 
www.geodetl.sk 

GEOMETRICKY PLAN 
na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 
na p.č.3127/l. 

Vyhotovil Autorizačne overil 

Dňa: Meno: Dňa : Meno: 
19.11.2012 Ing. Tomáš Kubiček 19.11.2012 Ing Miroslav Kováč 

Nové hranice boli v prlrodc označené 
neboli označené 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č . 

2754 

Súradnice bodov označených čís lami a ostatné meračské 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentaci! 

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

Úradne overil 
Meno: 

Dňa' 

2'9 -11- 2012 
Úradne overené podľa 
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ng. ar ora 
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