
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 429 bod A)  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 05.02.2020 

 
Počas prípravy vypracovania Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s., bol zamestnanec útvaru majetku mesta informovaný, že sa mení 
investor stavby uvedený v uznesení. 

  Vzhľadom k tomu, že ide o zmenu, 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. 429 bod A) zo dňa 05.02.2020 

 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. a na zrušenie uznesenia MsZ č.235  bod A) zo dňa 
03.07.2019 
 
opravuje takto:  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
A) 
 s ch v a ľ u j e 
 
 zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „MONDO 
HOTEL, prestavba a nadstavba obj. Bratislavská s.č.1907 a prestavba a nadstavba obj. Bratislavská 
s.č.2932, Trenčín“ na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí pre „SO 204 - prívod VN“ - na 
pozemkoch v  k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 503/1, 513/1, 749/1, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-070-19 a vzťahuje sa na časť pozemkov 
o výmere 143 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  (investor: EVE TN, s.r.o.) 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených 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. 45/2019 vyhotoveným Ing. Pavlom 
Rosívalom a predstavuje sumu  417,21 €.  
 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
     V súvislosti s realizáciou stavby „SO 204 – prívod VN“ požiadal stavebník ako investor stavby Mesto 
Trenčín o zriadenie vecného bremena. 
Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky  
v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 503/1, C-KN parc.č.513/1 a C-KN parc.č. 749/1 zapísané na LV č. 1, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 
geometrickým plánom a vzťahuje na časť pozemkov o výmere 143 m2, v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., platiteľ EVE TN, s.r.o. 

 
sa nahrádza textom: 
 
k návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. a na zrušenie uznesenia MsZ č.235  bod A) zo dňa 
03.07.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 



A) 
 s ch v a ľ u j e 
 
 zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „MONDO 
HOTEL, prestavba a nadstavba obj. Bratislavská s.č.1907 a prestavba a nadstavba obj. Bratislavská 
s.č.2932, Trenčín“ na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí pre „SO 204 - prívod VN“ - na 
pozemkoch v  k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 503/1, 513/1, 749/1, pričom rozsah a priebeh vecného 
bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 36335924-070-19 a vzťahuje sa na časť pozemkov 
o výmere 143 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  (investor: MONDO, s.r.o.) 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených 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. 45/2019 vyhotoveným Ing. Pavlom 
Rosívalom a predstavuje sumu  417,21 €.  
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
     V súvislosti s realizáciou stavby „SO 204 – prívod VN“ požiadal stavebník ako investor stavby Mesto 
Trenčín o zriadenie vecného bremena. 
Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky  
v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 503/1, C-KN parc.č.513/1 a C-KN parc.č. 749/1 zapísané na LV č. 1, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 
geometrickým plánom a vzťahuje na časť pozemkov o výmere 143 m2, v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., platiteľ MONDO, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 26.04.2021  
 


