
 
 

 

 

 

 

Názov materiálu Zriadenie vecných bremien v prospech VSD, a.s. a úhrada 

náhrady za zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C 

1604, k.ú. Podolínec 

Obsah materiálu  

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúce 

v povinnosti strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na 

nasledovných pozemkoch v k.ú. Podolínec: 

- KN-C 892/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 

386 m2, 

- KN-C 893/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere  

4798 m2,  

- KN-C 1044/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1452 m2, 

v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361v rozsahu stanovenom 

geometrickým plánom č. 316/2019, ktorý bol overený pod č. G1-

340/2019 a geometrickým plánom č. 317/2019,  

ktorý bol overený pod č. G1-342/2019. Oba geometrické plány boli 

vyhotovené spoločnosťou GEODETING s.r.o., Barčianska 66, 040 

17 Košice, IČO: 36216801. 

 

Oprávnený bude znášať všetky náklady spojené zo zápisom do 

katastra nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúce 

v povinnosti strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na 

nasledovných pozemkoch v k.ú. Podolínec: 

- KN-E 8869, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

3052 m2 ,  

- KN-E 1381/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 125 m2, 

- KN-E 8870/3, druh pozemku: záhrada o výmere 456 m2, 

- KN-E 8888/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 9651 m2, 

- KN-C 1069/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2809 m2,   

- KN-C 1058/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 4791 



 
m2, 

- KN-C 1055, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

3599 m2, 

- KN-C 222/38, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 2339 m2, 

- KN-C 222/39, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 3020 m2, 

- KN-C 222/42, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1237 m2, 

- KN-C 222/43, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4240 m2, 

v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361v rozsahu stanovenom 

geometrickým plánom č. 215/2019, ktorý bol overený pod č. G1-

285/2019. Geometrický plán bol vyhotovený spoločnosťou 

GEODETING s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36216801.  

 

Náhrada za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým 

posudkom, ktorý dá spracovať oprávnený. 

 

Oprávnený bude znášať všetky náklady spojené zo zápisom do 

katastra nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

schvaľuje úhradu náhrady za zriadenie vecného bremena spočívajúce 

v povinnosti strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na 

pozemku KN-C 1604, druh pozemku: orná pôda o výmere 769 m2, 

k.ú. Podolínec, v prospech oprávneného Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361v 

rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 316/2019, ktorý bol 

overený pod č. G1-340/2019 a geometrickým plánom č. 317/2019,  

ktorý bol overený pod č. G1-342/2019. Oba geometrické plány boli 

vyhotovené spoločnosťou GEODETING s.r.o., Barčianska 66, 040 

17 Košice, IČO: 36216801. 

 

Vlastníkovi vyššie uvedeného pozemku bude náhrada za zriadenie 

vecného bremena vo výške 900 € uhradená tak, že Mesto Podolínec 

aj oprávnený zaplatia každý polovicu tejto náhrady. 

 

Oprávnený bude znášať všetky náklady spojené zo zápisom do 

katastra nehnuteľností. 

 

Stanovisko komisie Komisia výstavby a správy majetku materiál neprerokovala. 

Meno spracovateľa 

materiálu 

JUDr. Lukáš Antoni 

Meno JUDr. Lukáš Antoni 



 
predkladateľa 

materiálu 

Dôvodová správa Predkladáme Vám na schválenie zriadenie vecných bremien 

v prospech VSD.  

V prvom prípade ide o výstavbu trafostanice a podzemného 

elektrického vedenia na ul. Lesnej. 

V druhom prípade ide o preloženie elektrického vedenia na ul. 

Družstevnej a Bernolákovej. 

V treťom prípade ide o schválenie úhrady časti náhrady vlastníkovi 

pozemku. 

Podmienky boli dohodnuté v zmluvách o uzavretí budúcej zmluvy 

uzavretých v predošlom volebnom období. Na druhý prípad sa nám 

podarilo nájsť aj uznesenie o schválení uzavretia zmluvy 

zastupiteľstvom, v prvom a treťom prípade uznesením 

nedisponujeme a zmluvy boli pravdepodobne podpísané bez 

schválenia zastupiteľstvom. 

 

 


