
Návrh na uznesenie :  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 11. 2015 prerokovalo a  

A. schvaľuje:  

 zriadenie vecného bremena  v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS_Šulekovská ul. – 
zahustenie TS, VNK, NNK“ (elektroenergetická stavba, vrátane elektroenergetických 
zariadení), na parcelách: 

- č. 1398/2 - ostatná plocha,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú . Dolný Čepeň na LV č. 
591, 

- č. 155/1 - orná pôda,  č. l66/3 - ostatné plochy, č. 155/2 - ostatné plochy, č. 128/35  
- ostatné plochy, 128/102 - ostatné plochy, č. 166/4 – zastavaná plocha a nádvorie,  
všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“ v k. ú.  Dolný Čepeň, na LV č. 591, 

- č. 169/100 – zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v k. ú. 
Dolný Čepeň na LV č. 3289, 

- č. 169 - zastavaná plocha a nádvorie, č. 170/2 - zastavaná plocha a nádvorie, obe 
evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného 
operátu ako parcely registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň, na LV č. 591, 
v dĺžke 304 m, podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch č.  
234/2015 a  č. 235/2015, úradne overených Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor,  vypracovaných na   náklady oprávneného z vecného bremena. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - vlastník 
zaťažených nehnuteľností)  strpieť: 

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

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným,  z dôvodu výkonu povolenej 
činnosti.    

Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške 15,00 
€/1 m trasy elektrického vedenia, celkom vo výške 4.560,00 eur, slovom 
štyritisícpäťstošesťdesiat eur, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 46 Bratislava. 

 


