
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Vec: 
 
Žiadosť o vyjadrenie 
 
    Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ELHOLM, s.r.o.  o  prenájom pozemkov 
a spevnených plôch v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 182/3  ostatná plocha o výmere 48 m2, C-KN 
parc.č. 3243/1 zastavaná plocha o výmere 83 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 189/2 zastavaná 
plocha o výmere 231 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3267/7 zastavaná plocha o výmere 116 
m2 (celková výmera spolu predstavuje 478 m2), za účelom rozšírenia komunikácie,  rekonštrukcie 
a prekládky chodníka  na Ul. Rozmarínovej v Trenčíne.  Žiadateľ je investorom stavby   
„Parkovisko pod mostom Rozmarínová ulica, TRENČÍN“ a svoju žiadosť odôvodňuje tým, že 
parkovisko je navrhnuté v mieste  jestvujúceho menšieho parkoviska uprostred mimoúrovňovej  
križovatky ciest I/61 a II/507 a k rozšíreniu dochádza z dôvodu nedostatočnej kapacity 
parkovacích miest v centre mesta. Rozšírenie vetvy mimoúrovňovej  križovatky ciest I/61 a II/507 
je navrhnuté z dôvodu absencie pravého odbočovacieho pruhu. Odbočenie vpravo je v súčasnosti  
realizované z odbočovacieho pruhu vľavo, čím dochádza k blokovaniu vozidiel odbočujúcich  
vpravo z Rozmarínovej ulice na ulicu Kniežaťa Pribinu a ďalej na starý most, vozidlami 
prichádzajúcimi zo starého mosta a odbočujúcimi vľavo na cestu II/507, ktoré stoja na svetelný 
signál STOJ. Týmto blokovaním dochádza k dopravnému kolapsu v celej južnej časti centra 
mesta. Vybudovaním pravého odbočovacieho pruhu sa tento jav čiastočne eliminuje.  Po 
vybudovaní stavby chodníka bude tento prevedený do majetku Mesta Trenčín, čo podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne a stavebný objekt  - rozšírenie komunikácie a 
nový odbočovací pruh bude po kolaudácii prevedený do majetku Slovenskej správy ciest 
Bratislava. 
 
    Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín  a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 7.2.2017 odporučil prenájom pozemkov v zmysle 
žiadosti. 
    Žiadame Vás, aby ste na VMČ Stred prerokovali predmetnú žiadosť. 
 
     S pozdravom 
 

    Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta 
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