Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 00314072
ZVEREJNENIE ZÁMERU
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.

Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou,
obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to:
parcela C-KN č. 12416/7, druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 3170 m2,
parcela C-KN č. 12416/11, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
spočívajúce v práve:
-

umiestnenia stavby „Hyunnam Automotive Krásno nad Kysucou SOH 502 VN
prípojka (ďalej len stavba) na parcelách,

-

právo vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie alebo modernizácie stavby na
parcelách, a to len v rámci rozsahu vecného bremena a bez náhrady,

-

v práve prechodu, vstupu a prístupu na parcely, pracovníka oprávneného z vecného
bremena alebo ním poverenými osobami, v ktoromkoľvek čase a ročnom období za
účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby stavby umiestnenej na parcelách

Oprávnený z vecného bremena
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
prejavila záujem o nadobudnutie stavby s označením“ Hyunnam Automotive Krásno nad
Kysucou SOH 502 VN prípojka“ . Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SSED pred uzatvorením
kúpnej zmluvy na stavbu požaduje zabezpečenie prístupu k stavbe cez pozemky, na ktorých je
stavba umiestnená. Vzhľadom na skutočnosť, že stavbou sú dotknuté aj pozemky v našom

vlastníctve požiadali o zriadenie vecného bremena na hore uvedené parcele. Jedná sa
o parcely ktoré slúžia ako prístupová cesta k jestvujúcim parcelám.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

