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 k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno
nad Kysucou, okres Čadca a to:
parcela C-KN č. 6417/186, druh pozemku, ostatná plocha, o výmere na základe
vypracovaného GP, vedené na LV 1812
parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere, na základe
vypracovaného GP, vedené na LV 7096
spočívajúce v práve:
-

prechodu splaškovej kanalizácie cez hore uvedené pozemky vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným
projektantom Ing. Robertom Cyprichom na stavbu, Vnútro areálová komunikácia
a predĺženie inžinierských sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou –
splašková kanalizácia – IV. Etapa

-

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
Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 44078544

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Reality – Sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 44 078 544 požiadala o súhlas
s prechodom splaškovej kanalizácie cez pozemky vo vlastníctve mesta na základe
vypracovanej PD, zodpovedným projektantom k stavbe Vnútro areálová komunikácia
a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – splašková
kanalizácie IV. Etapa. Vzhľadom k tomu, že stavbou splašková kanalizácia prechádza cez
pozemky mesta požiadali o zriadenie vecného bremena.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

