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 „in rem“
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 „in rem“ na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 7096 a to:
parcela C-KN č. 12800, druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 2619 m2,
parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1611 m2 a
pozemok v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na
LV 1812 a to:
parcela C-KN 6425/9 druh pozemku, ostatné plochy o výmere 1596 m2
spočívajúce v práve uloženia dažďovej kanalizácie, vrátane oprávneného vstupu na pozemky.

Oprávnený z vecného bremena
Reality-Sk s.r.o., so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 44 078 54

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

V priemyselnom parku noví investori stavajú nové objekty a infraštruktúru, ktorá
zatiaľ na nových pozemkoch nie je vybudovaná je potrebné ju postaviť. Okrem rozvodu
energií a výstavby ciest, vodovodu a kanalizácie je potrebné vybudovať i dažďovú
kanalizáciu. Vzhľadom k tomu, že dažďová kanalizácia musí vyústiť do vodného toku je
umiestnená nielen v komunikácii ale zaústenie do vodného toku prechádza i cez pozemky

iných vlastníkov. Nakoľko najefektívnejšie umiestnenie potrubia dažďovej kanalizácie do
rieky Kysuca je aj cez pozemky, ktoré sú vo vlastnícke mesta, požiadal investor o zriadenie
vecného bremena k nehnuteľnostiam. Jedná sa o parcely ktoré slúžia ako nespevnená
prístupová cesta k jestvujúcim parcelám, ktoré mesto dostalo bezplatne v rámci usporiadania
pozemkoch v tejto lokalite.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

