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Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
27.09.2021 prerokovalo  a 
 
s c h v a ľ u j e 
 

I.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorým je Obec Kostolná – Záriečie, Kostolná – Záriečie č. 148, 
913 04 Chocholná-Velčice, IČO 00311693, ako výlučného vlastníka 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženým pozemkom nachádzajúcim sa 
v obci Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie Kostolná-Záriečie, 
parcely registra KNC 
- parc. č. 625/15 o výmere   11 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. 623/21 o výmere   33 m2, druh pozemku vodná plocha,  
- parc. č. 625/21 o výmere 205 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
vytvorených geometrickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 06.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením od pôvodných pozemkov KNE parc. č. 414/1 
o výmere 7231 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 663 
a parc. č. 70/1 o výmere 1381 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV 
č. 296,  strpieť na zaťažených pozemkoch právo na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO 36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro) za celú 

výmeru  zaťažených nehnuteľností;  
 

II.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianska Turná, 
Bánovská 27, 913 21 Trenčianska Turná, IČO 34072683, ako výlučného vlastníka 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženému pozemku nachádzajúcemu sa 
v obci Obec Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie Kostolná-Záriečie, 
parcely registra KNC 
- parc. č. 625/12 o výmere 175 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
vytvoreného geometrickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 06.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením od pôvodného pozemku KNE parc. č. 584/5 
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o výmere 3338 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 1030,  strpieť na 
zaťaženom pozemku právo na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO 36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro) za celú 

výmeru  zaťaženej nehnuteľnosti;  
 

III.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra,  Nám. Jána 
Pavla II č. 7, 949 01 Nitra, IČO 35593008,  ako výlučného vlastníka 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa 
v obci Obec Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie Kostolná - 
Záriečie, parcely registra KNC 
- parc. č. 625/13 o výmere 348 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
vytvoreného geometrickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 06.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením od pôvodného pozemku KNE parc. č. 417/1 
o výmere 1402 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 1030,   
strpieť na zaťažených pozemkoch právo na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO 36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro) za celú 

výmeru  zaťaženej nehnuteľnosti;  
 

IV.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorým je Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice, 
Chocholná-Velčice č. 393, 913 04 Chocholná-Velčice, IČO 00206938, ako výlučného 
vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženým pozemkom 
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nachádzajúcim sa v obci Kostolná - Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie 
Kostolná-Záriečie, parcely registra KNC 
- parc. č. 628/2   o výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
- parc. č. 625/17 o výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
- parc. č. 623/23 o výmere    2 m2, druh pozemku vodná plocha,  
vytvorených geometrickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 06.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením od pôvodného pozemku KNE parc. č. 76/5      
o výmere 81754 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaného na LV č. 781, strpieť 
na zaťažených pozemkoch právo na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO 36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro) za celú 

výmeru  zaťažených nehnuteľností;  
 

V.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorým je Obec Melčice-Lieskové,  Melčice-Lieskové č. 119,                
913 05 Melčice-Lieskové, IČO 00311766, ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho 
podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa v obci Melčice-
Lieskové, okres Trenčín, katastrálne územie Zemianske Lieskové, parcely registra 
KNC 
- parc. č. 723/2 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vytvoreného geometrickým plánom číslo 36315583-044-2020 zo dňa 31.08.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
08.10.2020 pod č.: 1271/20, oddelením od pôvodného pozemku KNC parc. č. 723     
o výmere 1974 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného   na LV 
č. 1,   strpieť na zaťaženom pozemku právo na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO 36126624, 

• na dobu neurčitú, 
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• za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro) za celú 
výmeru  zaťaženej nehnuteľnosti;  

 
VI.  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorou je  Zlatica Jarábková, Hlavná 7087/3, 919 34  Biely 
Kostol, ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ 
k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa v obci Ivanovce, okres Trenčín, 
katastrálne územie Ivanovce, parcela registra KNC  
- parc. č. 804/167 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
vytvoreného geometrickým plánom číslo 36315583-042-2020 zo dňa 18.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
02.03.2021 pod č.: 1695/2020, oddelením od pôvodného pozemku KNC parc. č. 
804/155 o výmere 32 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 110,   
strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného z vecného bremena na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj       
so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín, IČO  36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu vo výške 27,04 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur štyri 

centy) za podielovú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti; 
 

VII.  
nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena, ktorou je Eva Capáková, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 
Trenčín, ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ 
k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa v obci Ivanovce, okres Trenčín, 
katastrálne územie Ivanovce, parcela registra KNC  
- parc. č. 804/167 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
vytvoreného geometrickým plánom číslo 36315583-042-2020 zo dňa 18.11.2020 
vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 
36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
02.03.2021 pod č.: 1695/2020, oddelením od pôvodného pozemku KNC parc. č. 
804/155 o výmere 32 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 110,   
strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného z vecného bremena na 
a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je záber stavby 
vyznačený v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín“, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie, 



5 
 

• v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj       
so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín, IČO  36126624, 

• na dobu neurčitú, 
• za jednorazovú náhradu celkom vo výške 27,04 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur 

štyri centy) za podielovú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti. 
  
 
 


	s c h v a ľ u j e

