
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 555 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 27.05.2020 

 
Na základe Rozhodnutia o prerušení konania, Okresného úradu Trenčín, odbor katastrálny zo 

dňa 27.08.2020, je potrebné v uznesení MsZ v Trenčíne č. 555 zo dňa 27.05.2020 opraviť znenie 
vecného bremena v časti konkretizácie oprávnenej nehnuteľnosti v súlade s údajmi zapísanými 
v katastri nehnuteľností, nakoľko záznamovým konaním Z-3826/2020, ktoré predchádzalo vkladovému 
konaniu V-4634/2020, sa parcelné čísla pomenili. 

 
Vzhľadom k tomu, že ide o chybu, ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer 

schváleného uznesenia, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutého 
subjektu, 

 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 555 zo dňa 27.05.2020 
 

 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na  nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 

v prospech UNOTECH, spol. s r.o. 

opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„Prevádzkový a skladový areál“, na pozemkoch v k.ú. Záblatie, na C-KN parc.č. 815/83, 815/84, 
815/85 zapísaných na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, na uloženie 
inžinierskych sietí a vjazdu v prospech vlastníka pozemkov C-KN parc.č.815/2, 818/29  zapísaných 
na LV č. 2626 v k.ú. Záblatie (vlastník UNOTECH, spol. s r.o.), pričom rozsah a priebeh vecných 
bremien je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-069-20 a vzťahuje sa na časť  pozemkov 
o výmere 379 m2. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach: 

- umiestnenie stavby časť SO 307 Spevnené plochy pozostávajúce z vjazdov za účelom 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na C-KN parc.č. 815/2 v k.ú. Záblatie,  

- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

- zriadenie, uloženie a existenciu inžinierskych sietí – SO 303 kanalizačná prípojka, SO 304 
vodovodná prípojka, SO 306 plynová prípojka, SO 305 káblová NN prípojka  

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim oprávneným vlastníkom in rem vyššie uvedených pozemkov alebo 
ním poverenými osobami za účelom činností vyššie uvedenými 

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2020 vyhotoveným  Ing. Pavlom 
Rosívalom a predstavuje zaokrúhlene sumu 570,- €. 

 
 

O d ô v o d n e n i e : 

Spoločnosť UNOTECH, spol. s r.o. realizuje stavbu „Prevádzkový a skladový areál“ 
v priemyselnom parku. Vzhľadom k tomu, že inžinierske siete a vjazd sa nachádzajú na pozemkoch, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, bola dňa 30.05.2018 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien č.70/2018 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou UNOTECH, spol. s r.o. 



V súlade s článkom 5. predmetnej zmluvy, sa budúci oprávnený UNOTECH, spol. s r.o. zaväzuje zriadiť 
odplatné vecné bremeno na pozemkoch k.ú. Záblatie, na C-KN parc.č. 815/83, 815/84, 815/85 
zapísaných na LV č. 2247.    

 
Spoločnosť UNOTECH, spol. s r.o. na základe porealizačného zamerania inžinierskych sietí a vjazdu, 
požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, pričom rozsah a priebeh 
vecných je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-069-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov 
o výmere 379 m2.   Uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zrušená Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 70/2018 uzatvorená dňa 30.05.2018.   

 
sa nahrádza textom: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  
s c h v a ľ u j e  

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„Prevádzkový a skladový areál“, na pozemkoch v k.ú. Záblatie, na C-KN parc.č. 815/83, 815/84, 
815/85 zapísaných na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, na uloženie 
inžinierskych sietí a vjazdu v prospech vlastníka pozemkov C-KN parc.č.815/2, 818/29, 815/117, 
815/116 a 815/118  zapísaných na LV č. 2626 v k.ú. Záblatie (vlastník UNOTECH, spol. s r.o.), pričom 
rozsah a priebeh vecných bremien je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-069-20 a vzťahuje 
sa na časť  pozemkov o výmere 379 m2. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach: 

- umiestnenie stavby časť SO 307 Spevnené plochy pozostávajúce z vjazdov za účelom 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na C-KN parc.č.815/2, 818/29, 
815/117, 815/116 a 815/118 v k.ú. Záblatie,  

- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

- zriadenie, uloženie a existenciu inžinierskych sietí – SO 303 kanalizačná prípojka, SO 304 
vodovodná prípojka, SO 306 plynová prípojka, SO 305 káblová NN prípojka  

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim oprávneným vlastníkom in rem vyššie uvedených pozemkov alebo 
ním poverenými osobami za účelom činností vyššie uvedenými 

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2020 vyhotoveným  Ing. Pavlom 
Rosívalom a predstavuje zaokrúhlene sumu 570,- €. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 08.09.2020  


