Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena na majetok mesta
v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
konkrétne na priznanie vecného práva umiestnenia plynovej prípojky a plynového potrubia
zemou, vrátane ochranného pásma, na časť parcely registra C č. 1262/1 o výmere 1418 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Krupina, podľa zamerania
geometrickým plánom, a to v prospech Pavla Vyletela - PROBAT, Štefánikova 25, 963 01
Krupina, IČO: 30450781, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:
a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, uloženie
energetickej stavby, plynovej prípojky a plynového potrubia s jej ochranným pásmom,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch,
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií energetickej stavby,
c) vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na
nadobúdateľa,
d) vecné bremeno sa zriaďuje s jednorazovou odplatou vo výške 7,- Eur/m2.
Zámer zriadiť vecné bremeno bol schválený uznesením MsZ v Krupine č. 246/2018-MsZ zo dňa
7.11.2018.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena na majetok mesta
v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
konkrétne na priznanie vecného práva umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť
stavby „9050 KRUPINA – rekonštrukcia SPÍNACEJ STANICE“, vrátane ochranného pásma, na
časť pozemku parcely KN-C č. 208, parcely KN-E č. 8128 vedená v registri C ako parcela č.
1333/1, a parcely KN-C č. 1341/1, vo vlastníctve Mesta Krupina, v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vo výmere 126 m2, presný rozsah bude zameraný po realizácii stavby
geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 00320056, obsahom vecného bremena bude povinnosť
Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov:
• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, uloženie
elektroenergetického zariadenia, s jej ochranným pásmom,
• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch,
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií elektroenergetického zariadenia,
• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na
nadobúdateľa,
• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou, hodnota odplaty bude stanovená znaleckým
posudkom.
Zámer zriadiť vecné bremeno bol schválený uznesením MsZ v Krupine č. 249/2018-MsZ zo dňa
7.11.2018, ktorým bolo schválené aj uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného
bremena po zrealizovaní uvedenej stavby a jej zameraní geometrickým plánom s vyznačením
skutočného rozsahu vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena na majetok mesta
v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
konkrétne na priznanie vecného práva umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť
stavby „11565 - Krupina – Kuzmányho – Rekonštrukcia NNS“, vrátane ochranného pásma, na
časť pozemku parcely KN-C č. 149/2 vedenej na LV č. 2952, a parcely KN-E č. 9595, 9593/5,
9593/2 vedená na LV č. 4578, vo vlastníctve Mesta Krupina, v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vo výmere 245 m2, presný rozsah bude zameraný po realizácii stavby
geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 00320056, obsahom vecného bremena bude povinnosť
Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov:
• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, uloženie
elektroenergetického zariadenia, s jej ochranným pásmom,
• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch,
rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií elektroenergetického zariadenia,
• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na
nadobúdateľa,
• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty.
Zámer zriadiť vecné bremeno bol schválený uznesením MsZ v Krupine č. 250/2018-MsZ zo dňa
7.11.2018, ktorým bolo schválené aj uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného
bremena po zrealizovaní uvedenej stavby a jej zameraní geometrickým plánom s vyznačením
skutočného rozsahu vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou.

Zámer prenájmu vyvesený dňa: 21.11.2018
Zámer prenájmu zvesený dňa: 05.12.2018

