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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 
„P1396 – Krupina – asanácia mosta – preložka 2x NN vedenia“ SW kód: P1396, vrátane 
ochranného pásma, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, 
menovite 
• pozemky vedené na LV č. 2952 

- parcely KN-C č. 266/1,  
• pozemky vedené na LV č. 4578 

- parcely KN-E č. 9600/3,  
• pozemky vedené na LV č. 683 

- parcela KN-C č. 301/38, 301/39, 301/42 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 
Liptovský Mikuláš, v predpokladanej výmere  69,6 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, 693, umiestnenie 
elektroenergetického zariadenia a k nemu s prislúchajúcim ochranným pásmom, v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky – 
vykonávanie povolenej činnosti a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike,  

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

• vecné bremeno sa zriaďuje bez odplaty  
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 umiestnenie elektroenergetického zariadenia 
a rozšírenie elektrického vedenia, ako súčasť stavby „P1396 – Krupina – asanácia mosta – preložka 
2x NN vedenia“ SW kód: P1396, v katastrálnom území Krupina, mesta Krupina, čo je vo verejnom 
záujme. 
 



 
 
Dôvodová správa: 
Mesto Krupina z dôvodu sanácie mostu na Majerskom rade požiadalo Stredoslovenskú 
distribučnú a.s. o riešenie preloženia inžinierskych sietí. Na pôvodné umiestnenie NN káblov 
nebolo zriadené vecné bremeno. 
Prekládka NN vedenia bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou 
EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, na pozemkoch mesta, na ktorých je 
umiestnený oporný múr a pod pozemkom rieky Krupinica., vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. 
Banská Štiavnica.  
Nakoľko sa jedná sa o vyvolanú investíciu Mesta Krupina – všetky náklady znáša Mesto, a preto 
Mesto Krupina súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na pozemku v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.  
 
 
Tento zámer zriadiť vecné bremeno bol schválený Uznesením č. 41/2022-MsZ zo dňa 28.2.2022.  
 
 
Zámer zverejnený dňa  17.3.2022 
 


