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

č. 1343 bod 9/   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 25.04.2018 

 
Na základe zistenia Okresného úradu v Trenčíne, odboru katastrálneho,  že v Zmluve o zriadení 

vecného  bremena  č. 51/2018/Mesto Trenčín, číslo 06/2018/SŽG a v uznesení MsZ v Trenčíne č.1343 
bod 9/ zo dňa 25.04.2018 je formálna chyba, nesprávne uvedený údaj o výmere pozemku C-KN parc.č. 
814/26 a to údaj 2719 m2, správne má byť 2691 m2, ku ktorému došlo tým, že v priebehu podpisovania 
zmluvy a následne  podaním návrhu na povolenie vkladu vecného bremena bol vypracovaný a zapísaný 
na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore katastrálnom  geometrický plán, ktorým sa uvedená parcela 
rozčlenila, čím sa  znížila pôvodná výmera  
 

                            sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1343 bod 9/  zo dňa 25.04.2018 
 
k Návrhu  na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 

v prospech TVK, a.s., v prospech SPP – distribúcia, a.s a v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. 
 
opravuje takto:  
 
             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 25.04.2018  
 
s c h v a ľ u j e  
 

9/ 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)“,  SO 31-35-40 – Trenčín, 
preložka vedení NN, ul. Pred poľom“, k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 314/1 záhrady o celkovej výmere 88 
m2, C-KN parc.č. 774/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  1780 m2, C-KN parc.č. 814/26 
ostatné plochy o celkovej výmere 2719 m2, C-KN parc.č. 2330/1 zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 16350 m2, C-KN parc.č. 2332/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
3888 m2, C-KN parc.č. 2332/3 ostatné plochy o celkovej výmere 135 m2, C-KN parc.č. 2333/1 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 366 m2, C-KN parc.č. 2333/2 ostatné plochy o celkovej 
výmere 1256 m2 a C-KN parc.č. 2334/10 ostatné plochy o celkovej výmere 21 m2 , pričom   rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. KB 31-35-40/2016  a vzťahuje sa 
na časť pozemkov    o výmere 572 m2,  v prospech  Západoslovenská distribučná, a.s.   
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  a jej odstránenie; 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 86/2017  vyhotoveným  Ing. 
Františkom Nekorancom a  predstavuje sumu  16.500,-    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)“,  stavebný objekt SO 31-35-40 – Trenčín, preložka vedení NN, ul. Pred poľom“, k.ú. Kubrá, 

Železnice SR, Bratislava  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých  nehnuteľností  

o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s..  

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky  

nachádzajúce sa v katastrálnom  území Kubrá,  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 25.04.2018  

 
s c h v a ľ u j e  
 

9/ 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)“,  SO 31-35-40 – Trenčín, 
preložka vedení NN, ul. Pred poľom“, k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 314/1 záhrady o celkovej výmere 88 
m2, C-KN parc.č. 774/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  1780 m2, C-KN parc.č. 814/26 
ostatné plochy o celkovej výmere 2691 m2, C-KN parc.č. 2330/1 zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 16350 m2, C-KN parc.č. 2332/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
3888 m2, C-KN parc.č. 2332/3 ostatné plochy o celkovej výmere 135 m2, C-KN parc.č. 2333/1 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 366 m2, C-KN parc.č. 2333/2 ostatné plochy o celkovej 
výmere 1256 m2 a C-KN parc.č. 2334/10 ostatné plochy o celkovej výmere 21 m2 , pričom   rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. KB 31-35-40/2016  a vzťahuje sa 
na časť pozemkov    o výmere 572 m2,  v prospech  Západoslovenská distribučná, a.s.   
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  a jej odstránenie; 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 86/2017  vyhotoveným  Ing. 
Františkom Nekorancom a  predstavuje sumu  16.500,-    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)“,  stavebný objekt SO 31-35-40 – Trenčín, preložka vedení NN, ul. Pred poľom“, k.ú. Kubrá, 

Železnice SR, Bratislava  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých  nehnuteľností  

o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s..  

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky  

nachádzajúce sa v katastrálnom  území Kubrá,  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: .........................................  


