
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Žiadosť o vyjadrenie  
 

A/ Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľností - pozemkov na Poľnej ulici v k. ú. Trenčín,  
- novovytvorená C-KN parc.č. 1713/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere  36 m2 
- novovytvorená C-KN parc.č. 3329/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  37 m2  
- novovytvorená C-KN parc.č. 3329/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 6 m2  

za účelom scelenia pozemkov okolo bytového domu a následnej výstavby oplotenia okolia bytového domu, 
za podmienky preloženia jestvujúceho chodníka na pozemku C-KN parc.č. 3329/1 na vlastné náklady. Ide 
o pozemky pri bytovom dome na Poľnej ul. súp.č. 7372 v Trenčíne, pozemky sú čiastočne  zatrávnené a na 
časti sa nachádza mestský chodník. Podmienkou prevodu predmetných pozemkov je preloženie 
jestvujúceho chodníka nachádzajúceho sa na časti pozemku C-KN parc.č. 3329/1 na náklady kupujúcich 
a následne bude tento chodník prevedený do vlastníctva mesta. 
Kúpou pozemkov si žiadatelia zabezpečia scelenie pozemkov okolo bytového domu a následným oplotením 
si zvýšia bezpečnosť a ochranu svojich nehnuteľností. Predmetný pozemok  je pre Mesto Trenčín ako aj 
 tretie osoby nevyužiteľný.. 

B/ Žiadame Vás o vyjadrenie k  prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Poľná ul.), 
časť C-KN parc.č. 3329/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome so súp.č. 7372, za účelom preloženia a vybudovania chodníka, ktorý bude následne 
odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín na dobu od povolenia oprávňujúceho na realizáciu stavby do doby 
jej  odovzdania do vlastníctva mesta.   
Ide o prenájom časti pozemku, na ktorom budú vlastníci bytov a nebytových priestorov Poľná ul. súp.č. 7372 
realizovať preloženie jestvujúceho chodníka na vlastné náklady. Po vybudovaní chodníka  bude stavba 
odovzdaná do majetku Mesta Trenčín a to za cenu 1,- €, samotný prevod podlieha schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
10.03.2015 odporučil odpredaj a prenájom pozemku. 

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

 
     S pozdravom 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta 

 
 
Príloha:  snímka z mapy 
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