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

  č. 599 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 21.09.2012 
 
 Prípravou návrhu zmluvy na zriadenie vecného bremena bolo pracovníkom ÚMM 
zistené, že v prijatom uznesení MsZ č. 599 zo dňa 21.09.2012 je nesprávne uvedené parcelné 
číslo pozemku, v prospech vlastníkov ktorého je vecné bremeno zriaďované. Uvedené je parc. 
č. 3851/8 a malo byť uvedené parc. č. 3851/7. Vlastníkmi oboch pozemkoch sú Jozef Cádra a 
Anna Cádrová. Vecné bremeno je schvaľované pre susedný pozemok s pozemkom 
zaťažovaným vecným bremenom. K chybe došlo preklepom pri príprave materiálov na 
rokovanie v orgánoch mesta. Na základe uvedeného sa       
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 599 zo dňa 21.09.2012 
opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 s c h v a ľ u j e 
  
 zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok 
v k. ú. Soblahov C-KN parc. č. 3856/28, ost. plocha vo výmere 144 m2, odčlenený 
geometrickým plánom č. 41373006-26-12, overeným dňa 28.06.2012, z pozemku parc. č. 
3856/1,  v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 3851/8,  spočívajúceho v práve prechodu a 
prejazdu vozidlami k lesnému pozemku z verejnej komunikácie. Zriadenie vecného bremena 
bude na dobu neurčitú, v plnom rozsahu výmery novovytvoreného pozemku. Hodnota 
odplatného vecného bremena  bude v zmysle znaleckého posudku č. 64/2012, vypracovaného 
znalcom Ing. Igorom Šinským, vo výške 240,- €.  
 
 
O d ô v o d n e n i e:  
 Zriadením vecného bremena spočívajúceho v  práve prechodu a prejazdu cez pozemok 
si chcú súčasní vlastníci lesného pozemku 3851/8 - manželia Cádrovci, zabezpečiť do 
budúcnosti prístup k svojmu pozemku. Lesný pozemok vo vlastníctve žiadateľov  sa nachádza 
za pozemkom, na ktorom bude zriadené vecné bremeno. Z dôvodu, že žiadatelia 
obhospodarujú svoj les, chcú si cez pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín zabezpečiť prejazd 
vozidlami za účelom zvážania dreva. 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
- text opraveného uznesenia 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 s c h v a ľ u j e 
  
 zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok 
v k. ú. Soblahov C-KN parc. č. 3856/28, ost. plocha vo výmere 144 m2, odčlenený 



geometrickým plánom č. 41373006-26-12, overeným dňa 28.06.2012, z pozemku parc. č. 
3856/1,  v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 3851/7,  spočívajúceho v práve prechodu a 
prejazdu vozidlami k lesnému pozemku z verejnej komunikácie. Zriadenie vecného bremena 
bude na dobu neurčitú, v plnom rozsahu výmery novovytvoreného pozemku. Hodnota 
odplatného vecného bremena  bude v zmysle znaleckého posudku č. 64/2012, vypracovaného 
znalcom Ing. Igorom Šinským, vo výške 240,- €.  
 
 
O d ô v o d n e n i e:  
 Zriadením vecného bremena spočívajúceho v  práve prechodu a prejazdu cez pozemok 
si chcú súčasní vlastníci lesného pozemku 3851/7 - manželia Cádrovci, zabezpečiť do 
budúcnosti prístup k svojmu pozemku. Lesný pozemok vo vlastníctve žiadateľov  sa nachádza 
za pozemkom, na ktorom bude zriadené vecné bremeno. Z dôvodu, že žiadatelia 
obhospodarujú svoj les, chcú si cez pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín zabezpečiť prejazd 
vozidlami za účelom zvážania dreva. 
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