
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 uzavretí budúcej zmluvy 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 k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno 

nad Kysucou, okres Čadca a to: 

parcela C-KN č. 12404/26, kultúra, ostatná plocha 300m2,  zapísaný na LV 3396 v podiele 

1/1, 

parcela C-KN 12723/17, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1026 m2, zapísaný na LV 3396 

v podiele 1/1, 

parcela C-KN 12723/22, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1802 m2, zapísaný na LV 3396 

v podiele 1/1, 

Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: 

- zriadenie a uloženie kábla NN prípojky vrátane ochranného pásma, vstup, prechod 

a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena alebo ním 

poverenými tretími osobami, 

- prevádzkovanie, užívanie, údržbu, kontrolu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy alebo odstránenia kábla NN prípojky 

alebo jej časti vrátane vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávnenými 

z vecného bremena alebo ním poverenými tretími osobami, 

- vykonávanie nevyhnutných úprav pôdy a jej porastu, najmä odstraňovanie 

okliesňovanie stromov, krov a iných porastov ohrozujúcich alebo obmedzujúcich 

bezpečnosť alebo spoľahlivosť kábla NN prípojky alebo jej časti vrátane vstupu, 

prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena alebo ním 

poverenými tretími osobami. 

- Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne. 

-  



- Oprávnený z vecného bremena 

SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Budúci oprávnený z vecného bremena je prevádzkovateľom a vlastníkom stavby 

„Komplexná služba elektronického výberu mýta v Slovenskej republiky, mýtna brána P61 –

Krásno nad Kysucou“, ktorá bola skolaudovaná na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. 

608/2012, vydaného Mestom Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2012, ku ktorej vedie NN prípojka cez zaťažené 

nehnuteľnosti v zmysle GP č. 2106204012/2021, ktorý je vypracovaný spoločnosťou SGS 

Holding a.s. M.M. Hodžu 1072/9, 974 01  Banská Bystrica dňa 27.08.2021 a overený 

Správou katastra dňa 30.09.2021 pod číslom G1 – 1183/2021.   

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. 

Krásno nad Kysucou, 31.5.2022 

 

 


