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                                                               v Trenčíne, dňa 30.04.2014  

 

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

  č. 1117 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 24.03.2014 

 

 Uznesením MsZ č. 1117 zo dňa 24.03.2014 bolo schválené uzatvorenie dodatku ku 

Zmluve o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena č. 83/2012 uzatvorenej medzi Mestom 

Trenčín a Západoslovenskou distribučnou, a. s. Bratislava, zastúpenou: Enermont, s.r.o. 

Bratislava. V zmysle oznámenia od Západoslovenskej distribučnej, a.s., že od 01.01.2014 

prešla väčšia časť fi. Enermont, s.r.o. priamo pod Západoslovenskú distribučnú, a.s. a ich 

žiadosti, aby bol oprávnený uvedený priamo bez zastupovania v dodatku zmluvy. Na základe 

uvedeného sa       

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1117 zo dňa 24.03.2014 

opravuje takto:  

 

- pôvodný text uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  
 s ch v a ľ u j e 
   
uzatvorenie dodatku ku Zmluve o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena č. 83/2012 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným a Západoslovenská distribučná, a. s., 
Bratislava  zast.: Enermont, s.r.o. Bratislava schválenej uznesením MsZ č. 600 zo dňa 21.09.2012. 
Predmetom dodatku k zmluve bude rozšírenie predmetu zmluvy o pozemok v k. ú. Záblatie (Brnianska 
ul.) C-KN parc. č. 666/17 v  prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, zast.: 
Enermont, s.r.o. Bratislava za účelom zriadenia, uloženia a prevádzkovania elektroenergetických 
stavieb a zariadení distribučnej sústavy stavby „TN Trenčín, Bratislavská, VNK, TS, NNV, NNK". Priebeh 
vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie 
vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. 
 
Odôvodnenie: 
 Medzi Mestom Trenčín a Západoslovenskou distribučnou, a. s. Bratislava je už uzavretá zmluva 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena č. 83/2012 na danú investičnú akciu na dva pozemky 
na Bratislavskej ulici. V koordinácii so stavbou Modernizácia železničnej trate a doplnením projektu 
požiadala Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava o uzatvorenie dodatku k uzavretej zmluve na 
vyššie uvedený pozemok. Dodatok bude uzavretý za rovnakých podmienok ako základná zmluva.  
 

sa nahrádza textom: 

 

- text opraveného uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
   
uzatvorenie dodatku ku Zmluve o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena č. 83/2012 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným a Západoslovenská distribučná, a. s., 
Bratislava  zast.: Enermont, s.r.o. Bratislava schválenej uznesením MsZ č. 600 zo dňa 21.09.2012. 
Predmetom dodatku k zmluve bude rozšírenie predmetu zmluvy o pozemok v k. ú. Záblatie (Brnianska 
ul.) C-KN parc. č. 666/17 v  prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, za účelom 
zriadenia, uloženia a prevádzkovania elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy  
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stavby „TN Trenčín, Bratislavská, VNK, TS, NNV, NNK". Priebeh vecného bremena bude vyznačený 
geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom. 
 
Odôvodnenie: 
 Medzi Mestom Trenčín a Západoslovenskou distribučnou, a. s. Bratislava je už uzavretá zmluva 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena č. 83/2012 na danú investičnú akciu na dva pozemky 
na Bratislavskej ulici. V koordinácii so stavbou Modernizácia železničnej trate a doplnením projektu 
požiadala Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava o uzatvorenie dodatku k uzavretej zmluve na 
vyššie uvedený pozemok. Dodatok bude uzavretý za rovnakých podmienok ako základná zmluva.  

 

 

 

 

 
         ..........................................      .............................................. 

          Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč  

               primátor mesta       prednosta mestského úradu 

 

 
Dňa: ........................................         Dňa: .........................................  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


