
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1263  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 14.03.2018 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1263 

zo dňa 14.03.2018 je formálna chyba, vynechanie čísla listu vlastníctva na ktorom je evidovaný právny 
vzťah k pozemku pod stavbou bytového domu s.č.1132, ku ktorej došlo pri príprave materiálu,  

 
sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1263 zo dňa 14.03.2018 

 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta v prospech 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV č.3911 

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 „Prípojka 

kanalizácie pre B.D. 3/1132 ul. Inovecká, Trenčín“, SO 01 – Prípojka kanalizácie pre B.D. č. 3/1132, na 

pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1916/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.3377 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č.3306/1 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 29/17 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 211 m2, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV 

č.3911. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky a potrubia 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a akékoľvek 

iné stavebné úpravy kanalizačnej prípojky a potrubia a ich odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovým a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávnenými za účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti uvedených 
v bode a) a b)    

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 233/2017 vyhotoveným Ing. Juraj 
Sedláček a predstavuje sumu  500,- €.  
 
O d ô v o d n e n i e : 

Spoločnosť NOSTRAVIA 2, s.r.o. ako dodávateľ stavby pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 

INOVEC požiadala Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov zapísaných na LV č.3911, a to v súvislosti s realizáciou stavby „Prípojka kanalizácie pre B.D. 

3/1132 ul. Inovecká, Trenčín“. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 

pozemok  v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1916/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.3377 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č.3306/1 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 29/17 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 211 m2. 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných 

na LV č.3911 pre k.ú. Trenčín. 

 
 
 



sa nahrádza textom: 
 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta v prospech 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV č.3911 a v prospech vlastníkov pozemku 

C-KN parc.č.1916/3 pod stavbou s.č.1132 zapísaných na LV č.5009 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú  v súvislosti s realizáciou stavby „Prípojka 

kanalizácie pre B.D. 3/1132 ul. Inovecká, Trenčín“, SO 01 – Prípojka kanalizácie pre B.D. č. 3/1132, na 

pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1916/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.3377 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č.3306/1 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 29/17 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 211 m2, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV 

č.3911 a v prospech vlastníkov pozemku C-KN parc.č.1916/3 pod stavbou s.č.1132 zapísaných na LV 

č.5009. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti : 

a) zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky a potrubia 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a akékoľvek 

iné stavebné úpravy kanalizačnej prípojky a potrubia a ich odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovým a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávnenými za účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti uvedených 
v bode a) a b)    

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 233/2017 vyhotoveným Ing. Juraj 
Sedláček a predstavuje sumu  500,- €.  
 

O d ô v o d n e n i e : 

Spoločnosť NOSTRAVIA 2, s.r.o. ako dodávateľ stavby pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 

INOVEC požiadala Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov zapísaných na LV č.3911 a LV č.5009, a to v súvislosti s realizáciou stavby „Prípojka 

kanalizácie pre B.D. 3/1132 ul. Inovecká, Trenčín“. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 

pozemok  v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1916/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.3377 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č.3306/1 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 29/17 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 211 m2. 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných 

na LV č.3911 a v prospech vlastníkov pozemku C-KN parc.č.1916/3 pod stavbou s.č.1132 zapísaných 

na LV č.5009 pre k.ú. Trenčín. 

 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
V Trenčíne dňa 19.09.2018  


