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Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 

zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
 

zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

oznámenie o zámere  
zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
na priznanie vecného práva umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby 
„Krupina – ul. Šoltésová – Rekonštrukcia VNV č. 453 a NNS“, SW kód: 11563, vrátane 
ochranného pásma,  
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, menovite 
• pozemky vedené na LV č. 4578 

- parcely KN-E č. 6726, 9759/2, 9769/2, 6593/1, 9606/1, 9626/1, 559/1, 557/1, 9626/2, 9591/2, 
555/1, 9625, 559/4, 569/1, 

• pozemky vedené na LV č. 2952 
- parcely KN-C č. 1552/1, 556, 34/1, 1553/1, 286/2 

• pozemky vedené na LV č. 122 
- parcela KN-C č. 1527/1 

• pozemky vedené na LV č. 4395 
- parcely KN-C č. 570/2 

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. P. Mikušiakom v predpokladanej 
výmere  1775 m2, skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby 
porealizačným geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, 
a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, obsahom vecného bremena bude 
povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov: 

• strpieť na dotknutých pozemkoch vedených na LV č. 4578, 2952, 122, 4395, umiestnenie a 
uloženie inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmom, v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky, údržby 
a rekonštrukcie v ktoromkoľvek ročnom období,  

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na 
nadobúdateľa, 

• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo vecnom plnení, ktoré bude spočívať v povinnosti 
oprávneného  upraviť miestnu komunikáciu vyasfaltovaním v celej šírke vozovky v časti 
rozkopaného úseku ul. Koháryho rad, kde sa budú realizovať prípojky k rodinným domom, 
a zvyšné časti stavby vyasfaltovať minimálne v šírke výkopu. 

 
Mesto Krupina uzatvorí Zmluvu 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 porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného 
rozsahu vecného bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou.  



 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je rekonštrukcia časti distribučnej sústavy v rámci 
realizácie plánovanej stavby: „Krupina – ul. Šoltésová – Rekonštrukcia VNV č. 453 a NNS“, SW 
kód: 11563, v katastrálnom území Krupina, ktorá je vo verejnom záujme. 
 
 
Tento zámer zriadiť vecné bremeno bol schválený Uznesením č. 279/2021-MsZ zo dňa 29.9.2021.  
 
 
 
 
 
Zámer zverejnený dňa  14.10.2021 
 
 
 


