
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 750 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 16.12.2020 

 
 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 750 

zo dňa 16.12.2020 je formálna chyba, nesprávne uvedené parcelné číslo C-KN parc.č. 815/63, ku 
ktorému došlo pri príprave materiálu, je potrebné upraviť parcelné číslo na C-KN parc.č. 815/83.  

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. 750 zo dňa 16.12.2020 
 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín 
v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č.2372 
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „Prístavba 
a nadstavba administratívno-technologického centra FSH Trenčín“, „SO vodovodná prípojka“, na 
pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/63, C-KN par.č. 815/85, C-KN 
parc.č.815/84 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 96/2020 a vzťahuje sa na časť 
pozemkov o výmere 5 m2, v prospech vlastníka pozemkov C-KN parc.č. 801/29, C-KN parc.č. 801/485, 
C-KN parc.č. 801/506 a C-KN parc.č. 801/557 zapísaných na LV č.2372 v k.ú. Záblatie (vlastník Ing. 
Peter Kútny) in rem, (investor: Facility, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a existenciu inžinierskej siete – „SO vodovodná prípojka“ oprávneného z vecného 
bremena, jej ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu tohto 
zariadenia a jej odstránenie, a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 96/2020 

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

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 276/2020 vyhotoveným Ing. 
Igorom Ištokom a predstavuje sumu 42,- €   
 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 

Spoločnosť Facility, s.r.o., ako investor stavby, požiadala Mesto Trenčín o zriadenie odplatného 
vecného bremena v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č. 2372, a to v súvislosti s 
realizáciou stavby „Prístavba a nadstavba administratívno-technologického centra FSH Trenčín“, „SO 
vodovodná prípojka“, na pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/63, C-
KN parc.č. 815/85, C-KN parc.č.815/84 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 
1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 96/2020 
a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 5 m2. 

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom Trenčín ako 
povinným z vecného bremena a Ing. Petrom Kútnym ako oprávneným z vecného bremena.  

 
 

sa nahrádza textom: 
 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín 
v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č.2372 



 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „Prístavba 
a nadstavba administratívno-technologického centra FSH Trenčín“, „SO vodovodná prípojka“, na 
pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/83, C-KN par.č. 815/85, C-KN 
parc.č.815/84 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah 
a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 96/2020 a vzťahuje sa na časť 
pozemkov o výmere 5 m2, v prospech vlastníka pozemkov C-KN parc.č. 801/29, C-KN parc.č. 801/485, 
C-KN parc.č. 801/506 a C-KN parc.č. 801/557 zapísaných na LV č.2372 v k.ú. Záblatie (vlastník Ing. 
Peter Kútny) in rem, (investor: Facility, s.r.o.) 
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a existenciu inžinierskej siete – „SO vodovodná prípojka“ oprávneného z vecného 
bremena, jej ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu tohto 
zariadenia a jej odstránenie, a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 96/2020 

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

 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 276/2020 vyhotoveným Ing. 
Igorom Ištokom a predstavuje sumu 42,- €   
 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 

Spoločnosť Facility, s.r.o., ako investor stavby, požiadala Mesto Trenčín o zriadenie odplatného 
vecného bremena v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č. 2372, a to v súvislosti s 
realizáciou stavby „Prístavba a nadstavba administratívno-technologického centra FSH Trenčín“, „SO 
vodovodná prípojka“, na pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/83, C-
KN parc.č. 815/85, C-KN parc.č.815/84 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 
1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 96/2020 
a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 5 m2. 

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom Trenčín ako 
povinným z vecného bremena a Ing. Petrom Kútnym ako oprávneným z vecného bremena.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
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V Trenčíne dňa 08.02.2021 
 


