
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 38 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,   

konaného dňa 13.02.2019 

 
 
     Na základe stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava sa v uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 13.02.2019 v bode 1. vypúšťa písm. c)  a v bode 2. písm. f) – 
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneným, za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) 
a b), a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 50183630-84-2018. Zároveň sa v uvedenom 
uznesení v bode 2. opravuje písmeno d) a e) na písmeno a) a b).  
Vzhľadom k tomu, že ide o chybu spôsobenú nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými 
nesprávnosťami, ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, 
ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov,   
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 38 zo dňa 13.02.2019 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 
 

1. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby  
Mesta Trenčín “Prekládka stĺpa vzdušného NN vedenia, Legionárska ulica, Trenčín – SO 
101 Prekládka stĺpa“     na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín: 

- C-KN parc. č. 3228/1 ostatné plochy  o výmere  7090 m2, pričom   rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 a vzťahuje 
sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 45 m2 

- C-KN parc. č. 3263/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  1667 m2, pričom   rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 
7.1.2019 a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 77 m2 

- C-KN parc. č. 3340 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1705 m2, pričom   rozsah a priebeh 
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 
a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 31 m2 

- C-KN parc. č. 3356/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  178 m2, pričom   rozsah a priebeh 
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 
a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 2 m2 

v prospech  oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 
 

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

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. 
50183630-84-2018    

 

O d ô v o d n e n i e:  
 
     Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu mesta  - stavbu  “Prekládka stĺpa vzdušného NN 
vedenia, Legionárska ulica, Trenčín – SO 101 Prekládka stĺpa“.   V súvislosti s uvedenou akciou 
Mesto Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoria zmluvu o vykonaní  preložky 
elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť i práva zodpovedajúce 
vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej stavbe.  
 
 
 



2. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby  
Mesta Trenčín “Statická doprava, ul. Inovecká č. 28-38, č. 40-50, č. 52-62, Trenčín  SO – 
Prekládka a ochrana káblového vedenia NN“     na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v k.ú. Trenčín - C-KN parc. č. 1866/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  26976 m2, pričom   
rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený : 

- geometrickým plánom č. 50183630-70-18 zo dňa 24.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 2.10.2018 pod číslom 1321/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 223 m2 

- geometrickým plánom č. 50183630-72-18 zo dňa 26.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 3.10.2018 pod číslom 1334/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 126 m2 

- geometrickým plánom č. 50183630-71-18 zo dňa 26.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 2.10.2018 pod číslom 1322/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 179 m2 

v prospech  oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 
 

d) zriadenie a uloženie a umiestnenie  elektroenergetických zariadení;   
e) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
f) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. 
50183630-70-18, č. 50183630-72-18 a č. 50183630-71-18. 

 

O d ô v o d n e n i e:  
     Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu mesta  - stavbu “Statická doprava, ul. Inovecká č. 28-38, 
č. 40-50, č. 52-62, Trenčín  SO – Prekládka a ochrana káblového vedenia NN“.   V súvislosti 
s uvedenou akciou Mesto Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoria zmluvu o vykonaní  
preložky elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť i práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej stavbe.  
 
 
sa nahrádza textom: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 
 

1. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby  
Mesta Trenčín “Prekládka stĺpa vzdušného NN vedenia, Legionárska ulica, Trenčín – SO 
101 Prekládka stĺpa“     na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín: 

- C-KN parc. č. 3228/1 ostatné plochy  o výmere  7090 m2, pričom   rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 a vzťahuje 
sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 45 m2 

- C-KN parc. č. 3263/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  1667 m2, pričom   rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 
7.1.2019 a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 77 m2 

- C-KN parc. č. 3340 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1705 m2, pričom   rozsah a priebeh 
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 
a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 31 m2 

- C-KN parc. č. 3356/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  178 m2, pričom   rozsah a priebeh 
vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 50183630-84-2018 zo dňa 7.1.2019 
a vzťahuje sa na časť pozemku  o celkovej  výmere 2 m2 

v prospech  oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 
 



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

 akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
 

O d ô v o d n e n i e:  
     Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu mesta  - stavbu  “Prekládka stĺpa vzdušného NN vedenia, 
Legionárska ulica, Trenčín – SO 101 Prekládka stĺpa“.   V súvislosti s uvedenou akciou Mesto 
Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoria zmluvu o vykonaní  preložky 
elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť i práva zodpovedajúce 
vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej stavbe.  
 
 

2. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby  
Mesta Trenčín “Statická doprava, ul. Inovecká č. 28-38, č. 40-50, č. 52-62, Trenčín  SO – 
Prekládka a ochrana káblového vedenia NN“     na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v k.ú. Trenčín - C-KN parc. č. 1866/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  26976 m2, pričom   
rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený : 

- geometrickým plánom č. 50183630-70-18 zo dňa 24.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 2.10.2018 pod číslom 1321/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 223 m2 

- geometrickým plánom č. 50183630-72-18 zo dňa 26.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 3.10.2018 pod číslom 1334/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 126 m2 

- geometrickým plánom č. 50183630-71-18 zo dňa 26.9.2018, Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom overený dňa 2.10.2018 pod číslom 1322/18 a vzťahuje sa na časť 
pozemku  o celkovej  výmere 179 m2 

v prospech  oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 
 

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

 akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
 

O d ô v o d n e n i e:  
     Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu mesta  - stavbu “Statická doprava, ul. Inovecká č. 28-38, 
č. 40-50, č. 52-62, Trenčín  SO – Prekládka a ochrana káblového vedenia NN“.   V súvislosti 
s uvedenou akciou Mesto Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. uzatvoria zmluvu o vykonaní  
preložky elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť i práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej stavbe 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 

 

V Trenčíne dňa 10.06.2019 
 


