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

č. 23  bod 2/   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 13.02.2019 

 
Na základe opravy pôvodného technického podkladu na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore 

katastrálnom, v zmysle ktorého bol vypracovaný geometrický plán na vyznačenie vecného bremena – 
práva stavby mostného základu, je potrebné zmeniť podlomenie parcely a výmeru  z C-KN parc.č. 733/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 na C-KN parc.č. 733/6 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena zostane nezmenený.   

Vzhľadom k tomu, že ide o chybu spôsobenú  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. 23 bod 2/  zo dňa 13.02.2019 
 
k Návrhu na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm b) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku 
mesta opravuje takto:  

 
             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 13.02.2019  
 
s c h v a ľ u j e  
 

2/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ ŽSR 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. 
III. etapa, č. stavby  A 41688, stavebný objekt  SO 29.32.01 Žst. Zlatovce, železničný zvršok a SO 
29.32.02 Žst. Zlatovce, železničný spodok a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, 
v k.ú. Orechové, C-KN parc.č. 733/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 340 m2, pričom 
rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 109-06/2018, vyhotoveným 
dňa 19.4.2018, úradne overeným Okresným úradom v Trenčín, odborom katastrálnym dňa 7.6.2018 
pod č.j. 575/18 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 12 m2, v prospech Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti 
špecifikovanej  v článku I  zmluvy: 
 podzemnú stavbu základu mosta a v práve vstupu na pozemok za účelom vykonávania jeho 

údržby a opráv v uvedenom diele v prospech ŽSR a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 
plánom č. 109-06/2018, vyhotoveným dňa 19.4.2018, úradne overeným Okresným úradom 
v Trenčín, odborom katastrálnym dňa 7.6.2018 pod č.j. 575/18 

 
 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 45/2018  vyhotoveným  Ing. 
Borisom Timkaničom  a  predstavuje sumu  670,30   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 SO 29.32.01 Žst. Zlatovce, železničný zvršok a SO 29.32.02 Žst. Zlatovce, železničný 

spodok a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej  nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech Železnice Slovenskej republiky.  Predmetom zriadenia vecného bremena je 

podzemná stavba základu mosta na pozemku v k.ú. Orechové 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 13.02.2019  

 
s c h v a ľ u j e  

2/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ ŽSR 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. 
III. etapa, č. stavby  A 41688, stavebný objekt  SO 29.32.01 Žst. Zlatovce, železničný zvršok a SO 
29.32.02 Žst. Zlatovce, železničný spodok a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, 
v k.ú. Orechové, C-KN parc.č. 733/6 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 22 m2, pričom 
rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 109-06/2018, vyhotoveným 
dňa 19.4.2018, úradne overeným Okresným úradom  Trenčín, odborom katastrálnym dňa 7.6.2018 pod 
č.j. 575/18 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 12 m2, v prospech Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti 
špecifikovanej  v článku I  zmluvy: 
 podzemnú stavbu základu mosta a v práve vstupu na pozemok za účelom vykonávania jeho 

údržby a opráv v uvedenom diele v prospech ŽSR a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 
plánom č. 109-06/2018, vyhotoveným dňa 19.4.2018, úradne overeným Okresným úradom 
v Trenčín, odborom katastrálnym dňa 7.6.2018 pod č.j. 575/18 

 
 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 45/2018  vyhotoveným  Ing. 
Borisom Timkaničom  a  predstavuje sumu  670,30   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 SO 29.32.01 Žst. Zlatovce, železničný zvršok a SO 29.32.02 Žst. Zlatovce, železničný 

spodok a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej  nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech Železnice Slovenskej republiky.  Predmetom zriadenia vecného bremena je 

podzemná stavba základu mosta na pozemku v k.ú. Orechové 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 
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