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Mestská rada Michalovce 
 
 
1. Berie na vedomie:   

Správu z rokovania Komisie na prenájom majetku. 
 
2. Odporúča  
         MsZ Michalovce: 
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  

(NN elektrickej prípojky) na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra:  

 

 C-KN p.č. 1702/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 5886/22, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 9540/3, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 5833/3, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 9552/1, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, 
 

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 
304 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter  
na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej 
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu 
na dané pozemky v rámci stavby: „Michalovce, Narcisová, BD-rozšírenie NN“, ktoré budú 
slúžiť pre napájanie novostavby bytového domu, ktorý bude postavený na parcele registra 
C-KN p.č. 1700/244, k.ú. Stráňany, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých 
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 



inžinierskych sietí technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady 
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné 
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN 
elektrickej prípojky, alebo jej častí), 

 
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (VN elektrickej 

prípojky) na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra:  

 

 C-KN p.č. 1196/2, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 1196/1, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 1806/1, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 927, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 928, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 929, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 C-KN p.č. 1555/4, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 9414/2, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
 E-KN p.č. 3762, evidovanej na LV 6894, k.ú. Stráňany, 

 

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke VN elektrickej  
prípojky – cca 155 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 
1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o 
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu 
na dané pozemky v rámci stavby: „Michalovce – Psychiatrická nemocnica“, ktoré budú 
slúžiť pre napájanie areálu psychiatrickej nemocnice  nachádzajúcom sa na parcele 
registra C-KN p.č. 1556/2, k.ú. Stráňany, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, 
a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na 
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené 
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby 
a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky prekonané bez  
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie 
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy  
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného,  
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka VN elektrickej prípojky, alebo jej častí), 

2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej 
prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č.1838/1, k.ú. Michalovce, vedený na 
LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke 
kanalizačnej prípojky – cca 3 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych 
sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, ktoré budú slúžiť pre pripojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele  registra C-KN 
p.č.1838/550 a parcele registra C-KN p.č.1838/551, k.ú. Michalovce, s Petrom Ivanovom 
a Alicou Ivanovovou, Laškovce 9, 072 01 Laškovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na 
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené 



plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby 
a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. 
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na 
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom 
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka kanalizačnej prípojky, alebo jej častí), 

2.4 schváliť zaradenie do Zoznamu majetku určeného na odpredaj: 
− v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok 

evidovaný Okresným    
     úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5843, a to: 
 na  Ul. topolianskej E-KN p.č. 1012, druh pozemku orná pôda, výmera 2 122 m2 , 

− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok evidovaný    Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
 na nároží Ul. Markuša a Ul. duklianskej pozemok C-KN p.č. 2859/9, druh pozemku     
     zastavaná plocha a nádvorie, výmera 86 m2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ: PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
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