ZÁMER
Mesta Ilava

Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-C č. 180/4 a KN-C
č. 280/1, v k. ú Ilava v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. z dôvodu
stavby SW: 6659 Ilava – rozšírenie NNK pre SPARK-EX
-

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena
pre účely stavebného povolenia

Právnická osoba GALTON s.r.o., sídlom Hurbanova 30, 010 01 Žilina, ako realizátor stavby
„SW: 6659 Ilava – rozšírenie NNK pre SPARK-EX“ požiadala Mesto Ilava o súhlas
s uložením NN vedenia na pozemkoch parc. KN-C č. 180/4 a KN-C č. 280/1, vedených
katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava, na LV č. 1500 pre k. ú. Ilava, vlastníctvo 1/1
Mesto Ilava.
Na základe tejto žiadosti Mesto Ilava zverejňuje zámer zriadiť odplatné časovo neobmedzené
vecné bremeno na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Ilava, parc. KN-C č. 180/4
a parc. KN-C č. 280/1, v k. ú. Ilava, vedených na LV č. 1500, v prospech Stredoslovenskej
energetiky – Distribúcie, a.s., sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorá je investorom
stavby, za účelom vybudovania a ďalšej správy stavby „SW: 6659 Ilava – rozšírenie NNK
pre SPARK-EX“ podľa priloženej situácie, a to za jednorazovú odplatu, ktorej výška bude
stanovená dohodou.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom s plochou pozemku v m²
a šírkou ochranného pásma po zrealizovaní a ukončení stavby SW: 6659 Ilava – rozšírenie
NNK pre SPARK-EX.
Pre účely stavebného konania je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pred vydaním stavebného povolenia. Investor zmluvou o budúcej zmluve
preukáže stavebnému úradu právo k pozemku.
Zriadenie vecného bremena a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava v prospech
Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. bude predložené na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu v Ilave, ktoré sa bude konať 25.10.2016.
Po ukončení stavby a predložení porealizačného geometrického zamerania, bude na rokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Ilave predložené uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena, v ktorej bude presne vymedzený rozsah vecného bremena a výška jednorazovej
odplaty za jeho zriadenie.
Vypracoval: Mgr. Dana Šťastná
V Ilave dňa: 05.10.2016
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