
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 29. 05. 2019                                              Číslo: 8 

                                                                                      Por. č.: 7 

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracovala: Ing. Lucia HAMBALKOVÁ, referentka Obce Močenok 

 

 

U Z N E S E N I E č. 8.7 - III./OZ/2019 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  
konaného dňa 29. 05. 2019. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien a doplnkov 

 

s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s.,  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra,  

IČO: 36 550 949 
 

 
 

Jedná sa o zriadenie vecného bremena a za týmto účelom uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom: 

 parcela č. 140/10 o výmere 400 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425  

 a parcela č. 1750 o výmere 4 116 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274,  
ktoré sú vo vlastníctve Obce Močenok, nachádzajúcich sa v k. ú. Močenok, 

vedených Okresným úradom Šaľa v prospech spoločnosti Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, 

IČO: 36 550 949 (ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“),   
ktorá na uvedených pozemkoch realizuje stavbu vo verejnom záujme 
s názvom: „Močenok – ČS D – odstránenie havarijného stavu“. 

 
Stavbou sa zníži riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia ľudí 

a majetku obyvateľstva na ul. Mlynská pri zdravotnom stredisku, kde je 
dlhotrvajúci problém so splaškovými vodami. 
 
 



Budúci povinný z vecného bremena berie na vedomie, že obsahom vecného 

bremena zriadeného v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena 
po geodetickom zameraní stavby v rozsahu podľa geometrického plánu 

vyhotoveného na účely zápisu do katastra nehnuteľností bude: 
a) právo vybudovania a prevádzkovania stavby, 

b) povinnosť budúceho povinného z vecného bremena strpieť na časti 
pozemkov vybudovanú stavbu a vykonávanie vlastníckych práv – 

prevádzkovanie, rekonštrukcia, modernizácia, oprava a údržba stavby.  
 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby.  

 
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne, vzhľadom na verejný záujem. 
 
 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená bez zbytočného 
odkladu po tom, čo oprávnený z vecného bremena vyzve Obec Močenok  

ako povinného z vecného bremena na jej uzatvorenie najneskôr do 6 
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

povoľujúceho užívanie stavby. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Návrh textu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 


