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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle§ 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení) 

 z r u š u j e  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-189/2021 zo dňa 07.10.2021 

Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením MsZ č. 1-189/2021 zo dňa  07.10.2021 schválilo  zriadenie 

budúceho vecného bremena  ,, in rem“ na pozemku vo vlastníctve mesta Pezinok, vedenom v katastri 

nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, zapísanom na liste vlastníctva č. 4243, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, lokalita ul. Bernolákova, ako pozemok parc. reg. C-KN

č. 4241/1 o výmere 7080 m2, zastavaná plocha a nádvorie, spočívajúce v povinnosti mesta Pezinok ako 

povinného strpieť  v prospech budúcej oprávnenej, žiadateľky Ing. H.B. 

a) uloženie a vedenie elektrickej prípojky k nehnuteľnosti stavbe rodinného domu súpisné číslo XXX

postaveného na  pozemku parc.reg. C – KN  č. XXXXX o výmere  282 m2, zastavaná plocha a nádvorie,    

v dĺžke cca 8 m. (Presná trasa a výmera vedenia  bude vyznačená  v porealizačnom geometrickom 

pláne.) 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné

úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi

a mechanizmami budúcim oprávneným  v nevyhnutnom rozsahu za účelom  činností uvedených v písm. 

a) a b).

Žiadateľka na základe písomného podania zo dňa 15.12.2021, doručeného do podateľne MsÚ Pezinok 

dňa 16.12.2021, evidovaného pod číslom 54 709  stiahla svoju žiadosť o zriadenie vecného bremena, 

a to z rodinných dôvodov.  

Uvedené skutočnosti tak zakladajú dôvod na zrušenie uznesenia MsZ č. 1-189/2021 zo dňa 07.10.2021 

v celom rozsahu.  

Príloha: 

01. Úvodná informácia



0.1 Úvodná informácia 

 

 

 


