Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena na majetku Mesta Bardejov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby:
„ Bardejov, Dubová – VN, TS, NN“ v k.ú. Bardejovská Nová Ves.
Na základe platného územného plánu mesta Bardejov už v súčasnom období vlastníci pozemkov
v IBV nad Dubovou ulicou, v mestskej časti Bardejovská Nová Ves plánujú, resp. realizujú výstavbu
rodinných domov. Na uvedenú IBV si vlastníci pozemkov zabezpečili vypracovanie projektovej
dokumentácie na napojenie novostavieb RD na NN elektrické vedenie. V zmysle priloženej situácie
z PD je navrhovaná trasa elektrických rozvodov situovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Bardejov – C KN 1605/27, C KN 1605/69, C KN 1605/63 evidovaných na LV č. 820, parc. C KN
1655/54 evidovanej na LV č. 1445 v k.ú. Bardejovská Nová Ves. Súčasťou realizácie projektu je
umiestnenie novej distribučnej trafostanice na parcele C KN 1605/69.
Vecné bremeno sa zriaďuje na základe podpísaného Memoranda o porozumení a vzájomnej
spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
Košice, bod 6 – 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 €/ 1 m2. Rozsah vecného bremena bude
vymedzený geometrickým plánom.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je rekonštrukcia,
rozšírenie časti distribučnej sústavy v rámci stavby „Bardejov, Dubová – VN, TS, NN“ v k.ú.
Bardejovská Nová Ves.
Budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36 599 361
Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 4.9.2019.
O zriadení vecného bremena bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí
dňa 26.9.2019.
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