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

č. 427  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 05.02.2020 

 
     Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil,  že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 427 zo dňa 05.02.2020 
je formálna chyba, ku ktorej došlo pri príprave materiálu nesprávnym špecifikovaním stavebného 
objektu. 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. 427 zo dňa 05.02.2020 

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 
„POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOBER"  na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí  - ,,SO 303 Ochrana 
VTL plynovodu" - na pozemku  v  k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 814/27 ostatná plocha o   celkovej výmere 
172 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-
269-19  a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 47 m2,  v prospech  SPP distribucia a.s., (žiadateľ 
STAFIS, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu týchto zariadení a to 
v rozsahu   vymedzenom   GP č. 36335924-269-19 

- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.  

Výška   jednorazovej   odplaty   bola   stanovená   Znaleckým   posudkom  č.   1/2020   vyhotoveným  
Ing. Pavlom Rosívalom a predstavuje zaokrúhlene sumu 175,- EUR 
 
 
O d ô v o d n e n i e  
 
    V súvislosti s realizáciou stavby „POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOBER", stavebný objekt  „SO 303 
Ochrana VTL plynovodu", požiadala spoločnosť STAFIS s.r.o.  Mesto Trenčín, ako vlastníka dotknutej  
nehnuteľnosti,  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby pre SPP 
distribúcia, a.s.. SPP distribúcia, a.s. vydala pre spoločnosť STAFIS  s.r.o.  súhlas k vydaniu stavebného 
povolenia na vyššie uvedenú  stavbu. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva 
uloženia   plynárenských zariadení je  pozemok  nachádzajúci   sa v katastrálnom  území  Kubrá, ul. 
Pred Poľom  v blízkosti miesta výstavby polyfunkčného objektu Kober. 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOBER"  na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí  - „SO 301 
Prekládka STL plynovodu" - na pozemku  v  k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 814/27 ostatná plocha 
o   celkovej výmere 172 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enSK788SK788&sxsrf=ACYBGNRgqQ6TfVSgu75wXRDt2lSDZSS7Rg:1579173902641&q=strpiet+existenciu&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0ooWcgYjnAhWUDmMBHUMEAwoQkeECKAB6BAgMECo


plánom č. 36335924-269-19  a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 47 m2,  v prospech  SPP 
distribucia a.s., (žiadateľ STAFIS, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu týchto zariadení a to 
v rozsahu   vymedzenom   GP č. 36335924-269-19 

- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.  

Výška   jednorazovej   odplaty   bola   stanovená   Znaleckým   posudkom  č.   1/2020   vyhotoveným  
Ing. Pavlom Rosívalom a predstavuje zaokrúhlene sumu 175,- EUR 
 
 
O d ô v o d n e n i e  
 
    V súvislosti s realizáciou stavby „POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOBER", stavebný objekt  „SO 301 
Prekládka STL plynovodu", požiadala spoločnosť STAFIS s.r.o.  Mesto Trenčín, ako vlastníka 
dotknutej  nehnuteľnosti,  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
pre SPP distribúcia, a.s.. SPP distribúcia, a.s. vydala pre spoločnosť STAFIS  s.r.o.  súhlas k vydaniu 
stavebného povolenia na vyššie uvedenú  stavbu. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie 
práva uloženia   plynárenských zariadení je  pozemok  nachádzajúci   sa v katastrálnom  území  Kubrá, 
ul. Pred Poľom  v blízkosti miesta výstavby polyfunkčného objektu Kober. 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: .........................................  
 
V Trenčíne, dňa 18.02.2020 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enSK788SK788&sxsrf=ACYBGNRgqQ6TfVSgu75wXRDt2lSDZSS7Rg:1579173902641&q=strpiet+existenciu&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0ooWcgYjnAhWUDmMBHUMEAwoQkeECKAB6BAgMECo

