
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 884 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 13.06.2014 

 
 

Na základe telefonického upozornenia zamestnanca Okresného úradu Trenčín, katastrálneho 
odboru dňa 30.07.2014, že v uznesení MsZ v Trenčíne   č. 884 zo dňa 13.06.2013 je formálna chyba 
týkajúca sa celkovej výmery pozemku (ide o chybu v písaní, správna výmera je 13.650 m2),   

 
sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 884 zo dňa 13.06.2013 

opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 

 
zriadenie odplatného vecného bremena (VB) na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou STL plynovej 
prípojky k objektu MPM QUALITY s.r.o. na Legionárskej ul. v prospech SPP – distribúcia, a.s. na 
pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 786/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3.650 m2, zapísanom na LV č. 1, pričom VB sa v zmysle GP č. 36335924-093-13 vzťahuje 
na časť parcely o výmere 175,84 m2 (dĺžka 43,96 m a ochranné pásmo je 4 m). 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného: 

- strpieť na predmetnej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí – plynárenského zariadenia 
oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. a to v rozsahu vymedzenom GP   č. 
36335924-093-13 na zriadenie vecného bremena na parc.č. 786/1 zo dňa 11.06.2013 
vyhotoveného Ing. Matejom Forgáčom, 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena – SPP – 
distribúcia, a.s. za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení.  

 
Výška odplaty bola stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 32/2013 zo dňa 11.06.2013 
vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Prekopom. 
 
Celková výška odplaty po zaokrúhlení predstavuje ........................................... 1.340,- € 
 
Odôvodnenie: 

Ide o stavbu STL plynovej prípojky k budove spoločnosti MPM QUALITY, s.r.o., potrubie je 
uložené v zeleni súbežne s plotom vedľa penziónu Da Giacomo. Investor stavby E-RAN Development, 
s.r.o., s.r.o. požiadal na základe požiadavky SPP – distribúcia, a.s. Mesto Trenčín ako vlastníka 
predmetného pozemku na Legionárskej ulici v Trenčíne o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby. Stavba bola realizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej 
stavby vydaného Mestom Trenčín. 
 
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 

 
zriadenie odplatného vecného bremena (VB) na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou STL plynovej 
prípojky k objektu MPM QUALITY s.r.o. na Legionárskej ul. v prospech SPP – distribúcia, a.s. na 
pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 786/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 13.650 m2, zapísanom na LV č. 1, pričom VB sa v zmysle GP č. 36335924-093-13 vzťahuje 
na časť parcely o výmere 175,84 m2 (dĺžka 43,96 m a ochranné pásmo je 4 m). 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného: 

- strpieť na predmetnej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí – plynárenského zariadenia 
oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. a to v rozsahu vymedzenom GP   č. 
36335924-093-13 na zriadenie vecného bremena na parc.č. 786/1 zo dňa 11.06.2013 
vyhotoveného Ing. Matejom Forgáčom, 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena – SPP – 
distribúcia, a.s. za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení.  



 
Výška odplaty bola stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 32/2013 zo dňa 11.06.2013 
vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Prekopom. 
 
Celková výška odplaty po zaokrúhlení predstavuje ........................................... 1.340,- € 
 
Odôvodnenie: 

Ide o stavbu STL plynovej prípojky k budove spoločnosti MPM QUALITY, s.r.o., potrubie je 
uložené v zeleni súbežne s plotom vedľa penziónu Da Giacomo. Investor stavby E-RAN Development, 
s.r.o., s.r.o. požiadal na základe požiadavky SPP – distribúcia, a.s. Mesto Trenčín ako vlastníka 
predmetného pozemku na Legionárskej ulici v Trenčíne o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby. Stavba bola realizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej 
stavby vydaného Mestom Trenčín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 30.07.2014 


