
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 1146  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 08.11.2017 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1146 

zo dňa 08.11.2017 je formálna chyba, nesprávne uvedené číslo znaleckého posudku, ku ktorej došlo 
pri príprave materiálu  
 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1146 zo dňa 08.11.2017 
 
 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 

v prospech AKEBONO Brake Slovakia 

  

opravuje takto:  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „SO 101.2 
Komunikácie a spevnené plochy“ v k.ú. Záblatie, na  pozemku C-KN parc.č. 815/25 ostatná plocha 
zapísanej na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-186-17 a vzťahuje sa na časť pozemku o 
výmere 35 m2,  v prospech AKEBONO Brake Slovakia, s.r.o.   
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti: 

- umiestnenie časti stavby SO 101.2 Komunikácie a spevnené plochy pozostávajúce z vjazdu za 
účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na C-KN parc.č. 818/93 v k.ú. 
Záblatie, vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy vjazdu a jeho odstránenie a vstup, prechod peši a prejazd motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 
oprávneným 
 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 141/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing. Pavol Rosíval a predstavuje sumu 370,- €. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

V súvislosti s realizáciou stavby „SO 101.2 Komunikácie a spevnené plochy“ požiadala firma 
AKEBONO Brake Slovakia s.r.o. Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena. 
Predmetom zriadenia vecného bremena je pozemok v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/25 ostatná plocha 
zapísanej na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-186-17 a vzťahuje sa na časť pozemku o 
výmere 35 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech AKEBONO Brake Slovakia, s.r.o. za účelom 
vybudovania vjazdu do areálu spoločnosti.  
 
 
sa nahrádza textom: 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „SO 101.2 
Komunikácie a spevnené plochy“ v k.ú. Záblatie, na  pozemku C-KN parc.č. 815/25 ostatná plocha 
zapísanej na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-186-17 a vzťahuje sa na časť pozemku o 
výmere 35 m2,  v prospech AKEBONO Brake Slovakia, s.r.o.   
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti: 

- umiestnenie časti stavby SO 101.2 Komunikácie a spevnené plochy pozostávajúce z vjazdu za 
účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na C-KN parc.č. 818/93 v k.ú. 
Záblatie, vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy vjazdu a jeho odstránenie a vstup, prechod peši a prejazd motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 
oprávneným 
 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing. Pavol Rosíval a predstavuje sumu 370,- €. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

V súvislosti s realizáciou stavby „SO 101.2 Komunikácie a spevnené plochy“ požiadala firma 
AKEBONO Brake Slovakia s.r.o. Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena. 
Predmetom zriadenia vecného bremena je pozemok v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/25 ostatná plocha 
zapísanej na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-186-17 a vzťahuje sa na časť pozemku o 
výmere 35 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech AKEBONO Brake Slovakia, s.r.o. za účelom 
vybudovania vjazdu do areálu spoločnosti.  

 

 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 23.11.2017  
 

 


