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N á v r h     u z n e s e n i a  
   

       

UZNESENIE č. ......../2021 
zo dňa 10. 09. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
A  s c h v a ľ u j e  

 
 
zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, a to na: 
 

Parcelné číslo Register KN LV č. Výmera v m2 Druh pozemku 

1318/51 C 5817 84 orná pôda 

1318/52 C 5888 78 orná pôda 

 
vedených Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, v k. ú. Chorvátsky Grob, obec 
Chorvátsky Grob, okres Senec.  
 
v prospech oprávneného - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 31/2021, 
úradne overeným dňa 28.05.2021 pod číslom 61-864/21, a to bezodplatne, pre účel: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie 
 
s podmienkami: 

a) oprávnený z vecného bremena podpíše zmluvu o vecnom bremene do 180 dní 
od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena zmluvu o vecnom bremene 
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

b) oprávnený z vecného bremena musí v prípade ďalších zásahov do parcely požiadať 
Bratislavský samosprávny kraj o súhlas,  

c) návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá výhradne Bratislavský samosprávny 
kraj. 

 
 

 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis zmluvy 
o vecnom bremene 
 

Termín:  do 180 dní od schválenia uznesenia 
 

  



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“)je investorom a stavebníkom stavby s názvom 
„ Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob 
– Čierna Voda“ (ďalej len „Stavba“), ktorej súčasťou sú okrem iných stavebných objektov aj 
stavebné objekty, ktorých predmetom sú preložky elektroenergetických stavieb a zariadení 
distribučnej sústavy (ďalej len „Preložka“), vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a. s. 
(ďalej len „ZSD“). 
 
Úpravu práv a povinností pri realizácii Preložky si BSK a ZSD dohodli v zmluve o vykonaní 
preložky elektroenergetického zariadenia č.2018100111-ZoVP, uzavretej dňa 21.01.2021 
(ďalej len „Zmluva o preložke“), pričom v súlade s článkom VI., ods. 8 Zmluvy o preložke a  § 
45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov platí, že Preložkou sa nemení vlastnícke právo k elektroenergetickým 
stavbám a zariadeniam distribučnej sústavy vo vlastníctve ZSD, ktoré sú predmetom Preložky. 
Zmluvou o preložke sa BSK zároveň zaviazal ZSD zabezpečiť mu práva zodpovedajúce 
vecným bremenám k pozemkom dotknutým Preložkou. 
 
V rámci Elektroenergetickej stavby budú na zaťažené nehnuteľnosti umiestnené nasledovné 
elektroenergetické zariadenia : 
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „Elektroenergetické 
zariadenia“). 
 
Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 31/2021, úradne 
overeným dňa 28.05.2021 pod číslom 61-864/21 (ďalej len „Geometrický plán“). 
 
Z dôvodu, že Preložka je realizovaná pre potreby BSK v rámci výstavby Stavby, zriadenie 
vecného bremena je bezodplatné.  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností Vám predkladáme materiál na schválenie 
do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.   

 
 

 
 
Prílohou materiálu sú: 

1. Zmluva o preložke elektroenergetického zariadenia č. 2018100111-ZoVP, 
2. Geometrický plán č. 31/2021. 

 

 
 
 
 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK  
 

„Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, 
v k. ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa“  
 

Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

 

Finančná komisia 

 

 

Komisia nebola uznášania 

schopná 

Prítomní          

Za                   

Proti                

Zdržal              

Nehlasoval     

 
 

Komisia dopravy 

 

Komisia odporúča 

zastupiteľstvu BSK prerokovať 

a schváliť materiál 

v predloženej podobe 

Prítomní         9 

Za                    9 

Proti              0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

  

Komisia majetku, investícií a verejného 

obstarávania 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a schváliť 

v predloženej podobe 

Prítomní         6 

Za                  6 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

  

 

 
 

 

 

 


