
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. 12587/10, druh pozemku, vodná plocha, výmera o výmere 1510 m2 v celosti. 

t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812 

parcela C-KN č. 12587/8,  druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 312 m2 

v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812,  

parcela C-KN č. 3755/72,  druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 884 m2 

v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812,  

parcela C-KN č. 3755/73,  druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 593 m2 

v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812,  

parcela C-KN č. 3755/74,  druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 563 m2 

v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812,  

Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: 

- právo oprávneného z vecného bremena vstupovať na predmetný pozemok k uloženej 

elektrickej NN prípojke s pásmom ochrany za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, 

modernizácie alebo na účely opráv a údržby, povinnosť oprávneného z vecného 

bremena prípadnú vzniknutú škodu  pri výkone oprávnení odstrániť uvedením do 

pôvodného stavu resp. uhradiť 

- povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektrickej NN prípojky 

s pásmom ochrany na jeho pozemkoch, nebudovať stavby, neumiestňovať trvalé 

zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádzať trvalé porasty nad potrubím v jeho 

pásme ochrany v šírke 1,5 m na obidve strany. 



- primeraná jednorázová odplata stanovená dohodou zmluvných strán alebo cena bude 

stanovená na základe znaleckého posudku. 

- Oprávnený z vecného bremena 

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej 

stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysucu, Aktivita B – Odkanalizovanie, SO 05/3C Krásno nad Kysucou – kanalizácie, m.č. 

Zákysučie, Rekonštrukcie ČS – Z1“. Táto zmluva sa uzatvára pre potreby preukázania práva 

k pozemku na účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného 

rozhodnutia následne pre vybudovanie, prevádzku a údržbu stavebného objektu SO 05/3C 

Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcia čerpacej stanice ČS – Z1 

– elektročasť NN prípojka, v rozsahu výlučne pre tento stavebný objektu v zmysle 

dokumentácie pre realizáciu stavby.  

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

 

 

Krásno nad Kysucou, 11.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


