MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline
Číslo materiálu: _____/2019

K bodu programu

Nakladanie s majetkom - doplnenie
( zriadenie vecného bremena )

Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Materiál prerokovaný:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Materiál
Prílohy – snímky z mapy

Predkladá:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Zodpovedný za vypracovanie:
JUDr. Erik Štefák
vedúci odboru právneho a majetkového

Žilina, 15. 04. 2019
1

1/
Uznesenie č.

/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena so Stredoslovenskou distribučnou, a. s., so sídlom
Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť uloženie inžinierskych sietí (NN a VN vedenia) a k nim prislúchajúcim ochranným
pásmam za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v zmysle grafickej časti GP 15/2019 v k. ú.
Žilina vo vyznačenom rozsahu: diel 1“ GP parc. č. KN-C 3270/29, zast. pl. a nádv. v rozsahu vecného
bremena 3 m2, (pričom parc. č. KN-C 3270/29 o celkovej výmere 7 m2 vznikla v zmysle GP
odčlenením z parc. č. KN-C 3270/1 o pôvodnej výmere 2232 m2 ), diel „2“ GP parc. č. KN-C 5772/1,
zast. pl. a nádv. v rozsahu 3 m2 a diel „3“ GP parc. č. KN-C 5772/1, zast. pl. a nádv. o výmere 43 m2
pre stavbu „Žilina, ul. Uhoľná pri ZŠ preložka kioskovej trafostanice, VN a NN“ za jednorazovú
odplatu stanovenú ZP č. 55/2019 vo výške 458,99 €.

Materiál :
Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151
požiadala v zastúpení spoločnosťou ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, a. s. o uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí v rámci stavby : „Žilina, ul.
Uhoľná pri ZŠ, preložka kioskovej trafostanice, VN a NN“.
Stavba bola realizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia č. 13483/2017-41145/2017OSP-ZI zo dňa 28.08.2017.
Na zriadenie vecného bremena bol vypracovaný GP 15/2019 v celkovom rozsahu 49 m2 (diely
pozemkov parc. č. KN-C 3270/1 a 5772/1 v zmysle grafickej časti GP).

Na určenie jednorazovej odplaty bol vypracovaný ZP č. 55/2019 Ing. Zdenka Mušku v celkovej
hodnote 458,99 €.
Žiadateľ nemá voči mestu podlžnosti.
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