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Vec:

Žiadost' o vyjadrenie

Ing. Róbert Lifka požiadal Mesto Trenčín o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č.
1242/1 a C-KN parc.č. 1243/1, ktoré priamo susedia s pozemkami v jeho vlastníctve. Ide
o pozemky v svahovitom teréne nachádzajúce sa na ulici Matúšovej v Trenčíne. Vzhl'adom
k danej lokalite i k samotným terénnym pomerom má Ing. Lifka záujem riešiť na svojom pozemku
architektonický návrh koncepčným spôsobom so zasadením do terénu a okolia, pričom súčasťou
návrhu je i kultivácia okolitých pozemkov a využitie ich záhradného a parkového potenciálu formou
terás, posedení, detského ihriska a pod.

Na základe požiadavky Útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín Vás žiadame o stanovisko, či
Mesto Trenčín má záujem odpredať pozemky - svahovitú zeleň nachádzajúcu sa medzi
Matúšovou ulicou a cestou k vstupnej bráne hradu.
V územnom pláne sú predmetné parcely zaregulované ako ostatná mestská vysoká zeleň -
UZ01 J, ktorá má slúžiť ako oddych ovo - rekreačné plochy, s min. podielom zelene 95%, s max.
mierou zastavania 0%.
Konfigurácia terénu v súčasnosti je tak zložitá, že v danom stave je ich využitel'nosť formou
priameho prístupu minimálna, resp. žiadna.
Keby sa tieto plochy stali súčasťou okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii
terénnych úprav by mohli vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami
v prináležiacich objektoch by mohli byť aj s prístupom verejnosti.
V prípade Vášho odporúčacieho stanoviska budú oslovení s ponukou mesta aj ostatní vlastníci
pril'ahlých nehnutel'ností.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o stanovisko k odpredaju pozemkov
nachádzajúcich sa na Matúšovej ulici.
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S pozdravom (Iv;
Ing. Gabriela Vanková

vedúca útvaru majetku mesta
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