
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 596 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne   

konaného dňa 01.07.2020 

 
 
     Na základe Rozhodnutia o prerušení konania Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru bolo 
zistené, že v uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 596 zo dňa 01.07.2020 je formálna chyba 
týkajúca sa celkovej výmery pozemku CKN parc.č. 1522/1 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je 
v predmetnom uznesení uvedený vo výmere 19942 m2. Po zápise geometrického plánu vyhotoveného 
v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Mesta Trenčín „Parkovacie miesta, zastávka MHD 
Hodžova“ má byť správna výmera pozemku 19822 m2. Celkový rozsah vecného bremena sa zmenou 
celkovej výmery pozemku  nemení, taktiež nemá zmena výmery pozemku vplyv na výšku odplaty za 
zriadenie vecného bremena.    
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. 596 zo dňa 01.07.2020 
 
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 01.07.2020 
 
s ch v a ľ u j e 
 
zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„Zaslučkovanie SR skrine do existujúceho NN distribučného rozvodu“, na pozemku v k.ú. Trenčín, 
CKN parc.č. 1522/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 19942 m2, nachádzajúceho sa na 
Ul. Hodžova v Trenčíne, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 
plánom č. 36762067-0401/2020 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 2 m2, v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej  
nehnuteľnosti : 
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
                                                                                                       
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 37/2020 vyhotoveným Ing. arch. 
Júliusom Facunom a predstavuje sumu  650,00 eur (325,00 €/m2) 
 
    
 
O d ô v o d n e n i e : 
     V súvislosti s realizáciou stavby „Zaslučkovanie SR skrine do existujúceho NN distribučného 
rozvodu“  požiadala Západoslovenská spoločnosť, a.s. Mesto Trenčín o zriadenie odplatného vecného 
bremena. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 
pozemok v k.ú. Trenčín, CKN parc.č. 1522/1, zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1-ina, ako vlastník Mesto 
Trenčín, nachádzajúci sa na Ul. Hodžova v Trenčíne, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 
vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť predmetného pozemku o výmere 2 m2. 
 
 

 
 
 
 
 



sa nahrádza textom: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 01.07.2020 
 
s ch v a ľ u j e 
 
zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby 
„Zaslučkovanie SR skrine do existujúceho NN distribučného rozvodu“, na pozemku v k.ú. Trenčín, 
CKN parc.č. 1522/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 19822 m2, nachádzajúceho sa na 
Ul. Hodžova v Trenčíne, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 
plánom č. 36762067-0401/2020 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 2 m2, v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej  
nehnuteľnosti : 
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
                                                                                                       
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 37/2020 vyhotoveným Ing. arch. 
Júliusom Facunom a predstavuje sumu  650,00 eur (325,00 €/m2) 
 
    
 
O d ô v o d n e n i e : 
     V súvislosti s realizáciou stavby „Zaslučkovanie SR skrine do existujúceho NN distribučného 
rozvodu“  požiadala Západoslovenská spoločnosť, a.s. Mesto Trenčín o zriadenie odplatného vecného 
bremena. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 
pozemok v k.ú. Trenčín, CKN parc.č. 1522/1, zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1-ina, ako vlastník Mesto 
Trenčín, nachádzajúci sa na Ul. Hodžova v Trenčíne, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 
vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť predmetného pozemku o výmere 2 m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

V Trenčíne dňa 19.08.2021 
 


