ZÁMER
Mesta Ilava

k zriadeniu vecného bremena na mestskom pozemku, parc. KN-C č. 1142, v k. ú.
Klobušice, v prospech Ľuboša Bezecného a Ing. Lýdie Bezecnej

Mestu Ilava bola dňa 26.01.2017 doručená žiadosť Ľuboša Bezecného a Ing. Lýdie Bezecnej,
trvale bytom Trenčianska 213/26, 019 01 Ilava - Klobušice (ďalej aj ako „žiadatelia“)
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc. KN-C
č. 1142, k. ú. Klobušice, evidovanom katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava na LV
č. 1100, ktorý je vo vlastníctve Mesta Ilava. Účelom zriadenia vecného bremena je uloženie
prípojok inžinierskych sietí pre výstavbu nového rodinného domu v rozsahu elektrická,
vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka k novému rodinnému domu na pozemku parc.
KN-C č. 1143, v k. ú. Klobušice. Dňa 13.02.2017 bola doplnená o žiadosť o zriadenie
vecného bremena na uvedenom pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava spočívajúcom v práve
trvalého prechodu k nehnuteľnosti žiadateľov a v práve jeho údržby.
Na základe tejto žiadosti Mesto Ilava zverejňuje zámer zriadiť odplatné časovo neobmedzené
vecné bremeno na dotknutom pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava,
-

parc. KN-C č. 1142 – Ostatné plochy o výmere 1205 m², v k. ú. Klobušice, vedenom
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1100, vlastníctvo 1/1 Mesto
Ilava,

v prospech Ľuboša Bezecného a Ing. Lýdie Bezecnej, trvale bytom Trenčianska 213/26, 019
01 Ilava - Klobušice, spočívajúce v práve vybudovania, prevádzkovania, opráv a údržby
elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej, plynovej prípojky a vjazdu k novému rodinnému domu
na pozemku parc. KN-C č. 1143, k. ú. Klobušice, vrátane práva trvalého prechodu, a to
za jednorazovú odplatu 1 euro/m², pričom celková cena bude vypočítaná podľa celkového
rozsahu vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom
s plochou pozemku v m² a šírkou ochranného pásma po zrealizovaní a ukončení stavby.
Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať oprávnený z vecného bremena.
Zriadenie vecného bremena na vyššie uvedenom pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava
v prospech žiadateľov bude predložené na rokovanie plánovanému Mestskému zastupiteľstvu
v Ilave, ktoré sa bude konať 28.02.2017.
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