
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

VEC: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 

1/ C-KN parc. č. 1725/209 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 40 m2 evidovanej na LV č. 1 
nachádzajúcej sa na ul. J. Zemana do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Emila Hermana 
a Irenu Hermanovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako 
predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 

Pozemok je žiadateľmi dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený 
na pozemku C-KN parc. č. 1725/6.  

2/ C-KN parc. č. 1725/207 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 40 m2 a C-KN parc. č. 1725/182 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m2 evidovaných na LV č. 1 nachádzajúcich sa na ul. J. 
Zemana do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Pavla Privitzera a Irenu Privitzerovú za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a ich užívania ako predzáhradky, záhradky a 
prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 

Pozemky sú žiadateľmi dlhodobo užívané ako predzáhradka, záhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je 
postavený na pozemku C-KN parc. č. 1725/4. 

3/ C-KN parc. č. 1725/211 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 40 m2 evidovanej na LV č. 1 
nachádzajúcej sa na ul. J. Zemana pre Zdenu Vrbovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníčkou. 

Pozemok je žiadateľkou dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je 
postavený na pozemku C-KN parc. č. 1725/8.  

4/ C-KN parc. č. 1725/210 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 39 m2 evidovanej na LV č. 1 
nachádzajúcej sa na ul. J. Zemana do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Romana 
Škorvánka a Janu Škorvánkovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania 
ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých je Roman Škorvánek spoluvlastníkom. 

Pozemky sú žiadateľmi dlhodobo užívané ako predzáhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je 
postavený na pozemku C-KN parc. č. 1725/7. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín dňa 20.09.2016 odporučili predaj pozemkov. 

Žiadame Vás, aby ste na VMČ Stred prerokovali predmetnú žiadosť. 

S pozdravom 
 
 

.......................................... 
Ing. Gabriela Vanková 

vedúca útvaru majetku mesta 
 
Príloha: snímka z mapy 


