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Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnostiam 

Obce Krásna Ves 

 
Obec Krásna Ves  

Krásna Ves 142  

956 53 Krásna Ves  

IČO: 00310581  

 

v súlade s ustanovením zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v 

zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý 

obec užíva, zverejňuje zámer zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnostiam obce a to:  

 

Premet zápisu : Dohoda o zriedení vecného bremena k nehnuteľnostiam uzatvorená v zmysle 

                            § 151 o Občianskeho zákonníka. 

 

Pozemky v katastrálnom území Krásna Ves KN C parcela  č. 791 – vodná plocha o výmere 215 m2, 

zapísané na LV č. 415 na Obec Krásna Ves v podiele 1/1, 

 

Oprávnení z vecného bremena:  

Ondrej Beňo a Mgr. Ivana Beňová, trvale bytom Krásna Ves č. 317, 956 53 Slatina nad Bebravou 

 

Povinný z vecného bremena: 

Obec Krásna Ves, 956 53 Krásna Ves 142, IČO: 00310581 

 

Vecné bremeno  spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok par. registra „C“ č. 791 – 

vodná plocha vo výmere 215 m2 ako aj uloženia inžinierskych sietí cez pozemok parc. registra „C“ č. 

791, ich údržbu, rekonštrukciu a za týmto účelom vstup a prejazd na pozemok parc. registra „C“ č. 

791 v prospech vlastníka pozemkov parc. registra „C“ č. 810 – záhrada vo výmere 55 m2, parc. 

registra „C“ č. 811 – záhrada vo výmere 382 m2, parc. registra „C“ č. 814 – záhrada o výmere 393 m2 

a parc. registra „C“ č. 815 – záhrada vo výmere 44 m2. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a bez časového obmedzenia. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Krásna Ves 30.11.2020  

Zvesené z úradnej tabule Obce Krásna Ves...................................... 

 

Súbežne zverejnené: 

Na úradnej tabuli obce. 

Na stránke obce: http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?frames=2&p=verejna_tabula_obce 

Na:                      https://cuet.slovensko.sk/ 
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