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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

 

schvaľuje 

 

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

 

 

PREDMET:            Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe – Železnice Slovenskej republiky nachádzajúcich sa 

v okrese: Pezinok, obci: Pezinok, katastrálnom území: Pezinok, 

zapísaných na LV č. 4027 a LV č. 11814, lokalita: Za dráhou, ako 

parcela:  

 

• registra "C", parcelným číslom 2895/77  o výmere 83 m2, druh: orná 

pôda 

• registra "C", parcelným číslom 2895/110  o výmere 102 m2, druh: 

ostatná plocha 

• registra "C", parcelným číslom 2895/104  o výmere 676 m2, druh: 

ostatná plocha 

• registra "C", parcelným číslom 2895/105  o výmere 702 m2, druh: 

ostatná plocha 

• registra "C", parcelným číslom 2895/106  o výmere 1002 m2, druh: 

ostatná plocha 

• registra "C", parcelným číslom 2895/107  o výmere 2947 m2, druh: 

ostatná plocha 



• registra "C", parcelným číslom 2895/109  o výmere 124 m2, druh: 

ostatná plocha 

 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby „ŽST Pezinok – 

záchytné parkovisko pre IAD“, stavebný objekt SO 09-03 – Preložka 

kanalizácie DN 400, a to uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného 

bremena. Presná trasa a výmera je vyznačená v geometrickom pláne č. 

PK 1/2020 zo dňa 10.01.2020 

 

OPRÁVNENÝ:  Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00 305 022 

 

POVINNÝ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava, 

IČO: 31 364 501 

 

FINANČNÉ VZŤAHY: vecné bremeno bude zriadené bezodplatne 

 

ÚČEL:  Zriadenie  a existencia inžinierskych sietí – preložka kanalizácie DN 400 

oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu  vymedzenom 

geometrickým plánom č. PK 1/2020 na zriadenie vecného bremena zo 

dňa 10.01.2020, vyhotoveného firmou G&G-GEO s.r.o., Jamnických 

6235/42, 902 01  Pezinok,  úradne overeného Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom pod č. G14-52/2020 dňa 27.01.2020 a právo 

vstupu oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opráv 

inžinierskych sietí – preložky kanalizácie DN 400 po dobu jej životnosti.  

 

 

 

 

 

Dôvodová správa  

 

Železnice Slovenskej republiky predložili dňa 19.04.2021 návrh zmluvy o zriadení vecného bremena 

č. 10/2021/SŽG v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním stavby „ŽSR Pezinok – záchytné 

parkovisko pre IAD“, stavebný objekt SO 09-03 – Preložka kanalizácie DN 400. Predmetnú stavbu 

prevzalo Mesto Pezinok do majetku dňa 28.10.2019. 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

01. Úvodná informácia 

 

 

 



01. Obr. 1 – Úvodná informácia 

 

 
 


