
Dôvodová správa 

C 2./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA  

 

Volebný obvod č. 2 

 
Žiadateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

IČO: 36 442 151 
Pozemky: parc.č. C KN 1581/3 – orná pôda  
 v rozsahu vyznačenom v GP č. 50/2016 
Výmera: 163 m2 
Kat. územie: Podlavice 
Ulica: Mlynská 
Účel: 
 

Na predmetnom pozemku je uložené elektrické vedenie v súvislosti s realizáciou 
stavby „Tajov – záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NNk RD“, na ktorú bolo 
vydané Kolaudačné rozhodnutie č. 172-004/2016/MM, právoplatné dňa 08.06.2016. 

 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného 

z vecného bremena: 

- strpieť na pozemku umiestnenie elektrického vedenia vrátane  jeho ochranného pásma v rozsahu 

vyznačenom v GP č. 50/2016, 

 -  umožniť Oprávnenému z vecného bremena v nevyhnutnej miere vstup a prístup na  dotknutý 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, vykonania údržby a opráv 

zariadení elektrického vedenia na  pozemku umiestnených 

 

Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,        

974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271 

Oprávnený  z vecného bremena:    Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

 

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:   1 028,53 € 

 

Zdôvodnenie ceny: 

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bola určená podľa článku 15 bod 3 b) 

Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, 

vydaného dňa 01.12.2017 a to na základe Znaleckého posudku č. 605/2017 zo dňa 

03.11.2017, vyhotoveného spoločnosťou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, podľa 

ktorého je jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena vo výške 1 028,53 €.  

 
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú              
činnosť zo dňa 08.01.2018 odporúča zriadenie odplatného vecného bremena schváliť na 
rokovaní MsZ. 
 
Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov. 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie 

C 2./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA  

 

Volebný obvod č. 2 

 

 

Žiadateľ Pozemky Cena 

Stredoslovenská 
energetika – 

Distribúcia a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina,  
IČO: 36 442 151 

LV č. 1210 
parc. č. C KN 1581/3 – orná pôda 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 50/2016 
o výmere 163 m2 

Kat. územie: Podlavice 

 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá 

povinnosť Povinného z vecného bremena: 

- strpieť na pozemku umiestnenie elektrického vedenia vrátane  jeho 

ochranného pásma v rozsahu vyznačenom v GP č. 50/2016, 

-  umožniť Oprávnenému z vecného bremena v nevyhnutnej miere vstup      

a prístup na  dotknutý pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za 

účelom prevádzky, vykonania údržby a opráv zariadení elektrického 

vedenia na  pozemku umiestnených. 

 

Povinný z vecného bremena:  

Mesto Banská Bystrica,  Československej armády 26, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO: 00 313 271 

 

Oprávnený z vecného bremena:    
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

Jednorazová 

náhrada za 

zriadenie 

vecného 

bremena: 

 1 028,53 € 

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v 
zmysle § 9 ods.2, písm. e) Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 


