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

č. 428  bod 1/   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 05.02.2020 

 
Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 428  bod 1/ zo dňa 

05.02.2020  je formálna chyba, nesprávne uvedené číslo znaleckého posudku, ktorý má by ť správne : 
Znalecký posudok č. 47/2019  

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. 428 bod 1/  zo dňa 05.02.2020 
 
k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 

v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 391 zo dňa 
11.12.2019  opravuje takto:  

 
             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 05.02.2020  
 
s c h v a ľ u j e  
 

1/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„BYTOVÉ DOMY 1-9 Za Liptovskou ul., TRENČÍN – JUH“ SO 05 – ROZVOD NN, na pozemkoch  v k.ú. 
Trenčín   C-KN parc.č. 2180/256 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 481 m2 (diel 13), C-
KN parc.č. 2180/257 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 768 m2 (diel 12), C-KN parc.č. 
2180/475 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1364 m2 (diel 11), C-KN parc.č. 2180/476 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2 (diel 1), C-KN parc.č. 2342/6 orná pôda 
o celkovej výmere  6 m2 (diel 6), C-KN parc.č. 2342/9 ostatná plocha o celkovej výmere 1099 m2 (diel 
7 a diel 8), C-KN parc.č. 2342/48 ostatná plocha o celkovej výmere 12 m2 (diel 9), pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 44566727/076/2019 a vzťahuje sa 
na časť pozemkov o výmere  323 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ 
MONOLIT Slovakia, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach : 
 

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. 48/2019  vypracovaným znalcom 
Ing. Jánom Brenišinom a predstavuje sumu zaokrúhlene 2.490,- €. 

   O d ô v o d n e n i e : 

     Dňa 29.11.2018 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným z vecného bremena, 
Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena a MONOLIT 
Slovakia, s.r.o. ako žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
180/2018,  ktorej predmetom je povinnosť budúceho povinného z vecného bremena uzatvoriť s budúcim 
oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení vecného bremena, a to po vydaní právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie  stavby SO 05 – Rozvod NN.  

Mesto Trenčín pod č.j. ÚSaŽP 2019/40475/107196/43/No vydalo dňa 23.8.2019 Kolaudačné 
rozhodnutie, ktorým povolilo užívanie dokončenej stavby „BYTOVÉ DOMY 1-9 Za Liptovskou ul., 
TRENČÍN – JUH“ SO 05 –  ROZVOD NN,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2019.    

  Uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zrušená Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 180/2018 uzatvorená dňa 29.11.2018.   



 

sa nahrádza textom: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 05.02.2020  

s c h v a ľ u j e  
 

1/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„BYTOVÉ DOMY 1-9 Za Liptovskou ul., TRENČÍN – JUH“ SO 05 – ROZVOD NN, na pozemkoch  v k.ú. 
Trenčín   C-KN parc.č. 2180/256 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 481 m2 (diel 13), C-
KN parc.č. 2180/257 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 768 m2 (diel 12), C-KN parc.č. 
2180/475 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1364 m2 (diel 11), C-KN parc.č. 2180/476 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2 (diel 1), C-KN parc.č. 2342/6 orná pôda 
o celkovej výmere  6 m2 (diel 6), C-KN parc.č. 2342/9 ostatná plocha o celkovej výmere 1099 m2 (diel 
7 a diel 8), C-KN parc.č. 2342/48 ostatná plocha o celkovej výmere 12 m2 (diel 9), pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 44566727/076/2019 a vzťahuje sa 
na časť pozemkov o výmere  323 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ 
MONOLIT Slovakia, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach : 

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. 47/2019  vypracovaným znalcom 
Ing. Jánom Brenišinom a predstavuje sumu zaokrúhlene 2.490,- €. 

   

 O d ô v o d n e n i e : 

     Dňa 29.11.2018 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným z vecného bremena, 
Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena a MONOLIT 
Slovakia, s.r.o. ako žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
180/2018,  ktorej predmetom je povinnosť budúceho povinného z vecného bremena uzatvoriť s budúcim 
oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení vecného bremena, a to po vydaní právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie  stavby SO 05 – Rozvod NN. 

  Mesto Trenčín pod č.j. ÚSaŽP 2019/40475/107196/43/No vydalo dňa 23.8.2019 Kolaudačné 
rozhodnutie, ktorým povolilo užívanie dokončenej stavby „BYTOVÉ DOMY 1-9 Za Liptovskou ul., 
TRENČÍN – JUH“ SO 05 –  ROZVOD NN,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2019.    

  Uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zrušená Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 180/2018 uzatvorená dňa 29.11.2018.   

 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa 24.02.2020 


