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

č. 1144 bod 4/   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 08.11.2017 

 
V priebehu procesu podpisovania Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 

č. 87/2017/SŽG, č. 255/2017/Mesto Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín ako povinným 
z vecného bremena, ŽSR ako investorom a TVK, ako oprávneným z vecného bremena sa zvýšila 
pôvodná celková výmera pozemku v k.ú. Opatová  C-KN parc.č. 1214/3  a to z výmery 6819 m2 na 
výmeru  6820 m2. Vzhľadom k tomu, že ide o formálnu chybu, nakoľko predmet zmluvy, t.j. rozsah aj 
priebeh vecného bremena sa nemení 

 
  

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1144 bod 4/  zo dňa 08.11.2017 
 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 
v prospech TVK, a.s.,  
 
opravuje takto:  
 
      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 08.11.2017   

s ch v a ľ u j e  
4/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ŽSR, 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“, č. stavby A41688, stavebný 
objekt SO 32-37-01.1 Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka kanalizácie D 110 na Opatovskej ceste, 
v k.ú. Opatová, C-KN parc.č.  1214/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6819 m2,   pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom  OP 32-37-01.1/2016    a vzťahuje sa 
na časť pozemku o výmere 13 m2,  v prospech  Trenčianske vodárne  a kanalizácie, a.s.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie oprávneného z vecného bremena, a 
to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OP 32-37-01.1/2016 na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 27.07.2016, 
vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 456, 
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 956/16  dňa 
05.08.2016 a 

- právo vstupu na pozemok za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizácie po dobu jej 
životnosti a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. OP 32-37-01.1/2016 k. ú. 
Opatová.  

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 67/2017 vyhotoveným  Ing. 
Františkom Nekorancom  a   predstavuje sumu 193,20  EUR. 
 

O d ô v o d n e n i e  

    V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska 

Teplá)“, SO 32-37-01.1 Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka kanalizácie D 110 na Opatovskej 

ceste, v k.ú. Opatová, Železnice SR, Bratislava  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej  

nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a 

kanalizácie, a.s..  Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí je pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom  území Opatová  v mieste výstavby objektov verejne 

- prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/hod.“  



  
sa nahrádza textom: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 08.11.2017   

s ch v a ľ u j e  
 4/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ŽSR, 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“, č. stavby A41688, stavebný 
objekt SO 32-37-01.1 Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka kanalizácie D 110 na Opatovskej ceste, 
v k.ú. Opatová, C-KN parc.č.  1214/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6820 m2,   pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom  OP 32-37-01.1/2016    a vzťahuje sa 
na časť pozemku o výmere 13 m2,  v prospech  Trenčianske vodárne  a kanalizácie, a.s.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie oprávneného z vecného bremena, a 
to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OP 32-37-01.1/2016 na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 27.07.2016, 
vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 456, 
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 956/16  dňa 
05.08.2016 a 

- právo vstupu na pozemok za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizácie po dobu jej 
životnosti a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. OP 32-37-01.1/2016 k. ú. 
Opatová.  

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 67/2017 vyhotoveným  Ing. 
Františkom Nekorancom  a   predstavuje sumu 193,20  EUR. 

 

O d ô v o d n e n i e  

    V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska 

Teplá)“, SO 32-37-01.1 Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka kanalizácie D 110 na Opatovskej ceste, 

v k.ú. Opatová, Železnice SR, Bratislava  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej  nehnuteľnosti  

o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je pozemok 

nachádzajúci sa v katastrálnom  území Opatová  v mieste výstavby objektov verejne - prospešnej stavby 

„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  

 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 


