Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena na nehnuteľnom majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena na majetku
Mesta Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
1. Zriadenie odplatného vecného bremena za jednorázovú odplatu pre stavbu: „IBV2 DLHÁ LÚKA“
SO01 VN PRÍPOJKA, SO02 DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA, SO03 ROZŠÍRENIE NN
SIETE, SO04 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE v k.ú. Dlhá Lúka, v súlade s podpísaným
Memorandom o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s., ods. 6 – Mesto Bardejov uvedomujúc si verejnoprávny charakter
distribúcie elektrickej energie zohľadní pri určovaní výšky náhrad za zriadenie vecných bremien
v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji distribučnej sústavy na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Bardejov túto skutočnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za týmto účelom sa strany
memoranda dohodli, že v rámci majetkoprávneho vysporiadania budú vecné bremena v prípade
stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, zriaďované
bezodplatne. V prípade stavieb vyvolaných tretími subjektmi bude náhrada za zriadenie vecných
bremien na pozemkoch Mesta Bardejov vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej
distribučnej, a.s., zriaďované v symbolickej výške 1,00 € / 1 m2.
Kábel NN a skrine SR budú uložené v pozemkoch parc. C KN: 1266/9, 1150/1, 1266/7, 1266/6,
1148/1 evidovaných na LV č. 2327 vo vlastníctve Mesta Bardejov.
VN kábel bude uložený v pozemkoch parc. C KN 1266/2, 1266/9 evidovaných na LV č. 2327 vo
vlastníctve Mesta Bardejov.
TS-IBV2 Dlhá Lúka bude umiestnená na časti pozemku parc. C KN 1266/9 evidovanej na LV č.
2327 vo vlastníctve Mesta Bardejov.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie novej
VN prípojky, distribučnej trafostanice, nového NN vedenia a odberného elektrického zariadenia
s realizáciou novej IBV2 Dlhá Lúka.
Oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice,
IČO: 36 599 361
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 8.6.2021.
O zriadení vecného bremena bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom
zasadnutí dňa 24.6.2021.
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