
         M     E     S     T     O          S     T     R     Á     Ž     S     K   E 

            Mestský  úrad,  Námestie  Alexandra  Dubčeka 300,   072 22  Strážske    

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Zverejnenie zámeru na 
zriadenie vecného bremena 

a za týmto účelom uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
na majetok Mesta Strážske ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Mesto Strážske v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje 
zámer mesta na zriadenie vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
horeuvedeného zákona, ktorého účelom je: Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Strážske v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s., 
Mlynská 31, 042 91  Košice. Vecné bremeno bude spočívať v umiestnení elektroenergetického zariadenia 
a jeho príslušenstva tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch 
 
Katastrálne 
územie 

Parc. č., register Druh pozemku  m2 LV 

Strážske 1406/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 246 1236 
Strážske 1390/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 709 1765 
Strážske 28/1 „E“ Lesný pozemok   1 331 1765 

 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve bude záväzok troch zmluvných strán, zmluvné strany Mesto Strážske, 
Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske a Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
uzatvoria medzi sebou v budúcnosti riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou Mesto Strážske ako 
povinný z vecného bremena zriadi vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka 
stavieb „Podzemné elektrické vedenia a VN rozvádzač“ Obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta 
Strážske ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 
bremena. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a 
to dĺžkou podzemného elektrického vedenia a plochou VN rozvádzača. Vecné bremeno bude zriadené na dobu 
neurčitú za jednorázovú náhradu, ktorá bude povinnému zaplatená treťou zmluvnou stranou investorom 
REALITY EXPERTS, s.r.o., Mierová 630, 072 22  Strážske IČO: 44977026. Jednorázová náhrada bude 
stanovená v znaleckom posudku, ktorého vyhotovenie zabezpečí investor na vlastné náklady.  
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, 
že investor REALITY EXPERTS s.r.o. a Spoločnosť Východoslovenská distribučná plánujú na časti 
predmetných pozemkov vybudovať stavbu  „SO 02 Rozšírenie  DS NN siete“ vo verejnom záujme. 
Predmetom stavby  je realizácia podzemného elektrického vedenia a VN rozvádzača, prostredníctvom ktorých 
sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre vlastníkov stavebných pozemkov na ulici Pri parku.  

Tento zámer je zverejnený na dobu najmenej 15 dní spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli Mesta Strážske 
a na webovom sídle Mesta Strážske www.strazske.sk . 
 
 

  ......................................................... 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor 
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