
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 1001 bod I. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 21.06.2017 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č.1001 

zo dňa 21.06.2017 je formálna chyba, nesprávne uvedené podlomenie parcely, ku ktorej došlo 
preklepom pri opisovaní z listu vlastníctva,  
 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1001 bod I. zo dňa 21.06.2017 
 

k návrhu  na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN 
 
opravuje takto:  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 21.06.2017  

I.  podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   

 

1/ určuje prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  KLUBOM  

NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 

 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/2, 
hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... .22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, (pozemok pod 
budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ........................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( pozemok pod 
budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1720 
m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1555/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................    22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 

 

 
za 
 

B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN, 

zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  

  
- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..........................................................           967,13 € 
- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...........................................................          967,13 € 
- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje  .............................................     1.474.87 € 



- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ..............................................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...............................................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 

- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 € 

- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 €      

- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 

- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................     4.774,58 € 

- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................     2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 

- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................    2.151,26 €    

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 
 
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
Účelom zámeny je : 
 

- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 
využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami (typu 
reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový volejbal, badminton, ping 
pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby malého kempingu v súlade s platným 
územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - majetkovoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade s činnosťou klubu, t.j.  na 
vodácke športy  

 
Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 
k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  

 
O d ô v o d n e n i e : 
 
    Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ostrove v Trenčíne, Mesto Trenčín má zámer revitalizovať 
a  vysporiadať dané územie pre  budúcu možnosť výstavby celoročne využívaného rekreačného areálu 
– ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami. Na základe viacerých rokovaní s  VODÁCKYM 
KLUBOM NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN bola dohodnutá zámena nehnuteľností tak, že pre 
vodácky klub zostane samostatná časť územia, ktoré bude klub využívať  v súlade so svojou činnosťou 
na vodácke športy.  
 
 
2/ s c h v a ľ u j e   
 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  KLUBOM  NA OSTROVE - 

AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 



 

 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1- ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/2, 
hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... .22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, (pozemok pod 
budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ........................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( pozemok pod 
budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1720 
m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1555/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................    22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 
 
za 
 
B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN, 

zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  

  
- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..........................................................           967,13 € 
- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...........................................................          967,13 € 
- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje  .............................................     1.474.87 € 
- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..............................................................         967,13 € 
- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...............................................................         967,13 € 
- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 
- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 € 
- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 €      
- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 
- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................     4.774,58 € 
- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................     2.151,26 € 
- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 
- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 
- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................    2.151,26 €    
 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 
 
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
Účelom zámeny je : 



 
- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 

využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami (typu 
reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový volejbal, badminton, ping 
pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby malého kempingu v súlade s platným 
územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - majetkovoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade s činnosťou klubu, t.j.  na 
vodácke športy  

 
Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 
k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 
 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 21.06.2017  

I.  podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   

 

1/ určuje prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  KLUBOM  

NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 

 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/2, 
hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... .22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, (pozemok pod 
budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ........................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( pozemok pod 
budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1720 
m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1555/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................    22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 

 

 
za 
 

B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN, 

zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  

  
- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..........................................................           967,13 € 
- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...........................................................          967,13 € 
- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/16, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje  .............................................     1.474.87 € 
- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..............................................................         967,13 € 



- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...............................................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 

- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 € 

- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 €      

- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 

- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................     4.774,58 € 

- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje .................................................................     2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 

- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................................    2.151,26 €    

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 
 
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
Účelom zámeny je : 
 

- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 
využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami (typu 
reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový volejbal, badminton, ping 
pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby malého kempingu v súlade s platným 
územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - majetkovoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade s činnosťou klubu, t.j.  na 
vodácke športy  

 
Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 
k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  

 
O d ô v o d n e n i e : 
 
    Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ostrove v Trenčíne, Mesto Trenčín má zámer revitalizovať 
a  vysporiadať dané územie pre  budúcu možnosť výstavby celoročne využívaného rekreačného areálu 
– ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami. Na základe viacerých rokovaní s  VODÁCKYM 
KLUBOM NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN bola dohodnutá zámena nehnuteľností tak, že pre 
vodácky klub zostane samostatná časť územia, ktoré bude klub využívať  v súlade so svojou činnosťou 
na vodácke športy.  
 
 
2/ s c h v a ľ u j e   
 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  KLUBOM  NA OSTROVE - 

AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 

 



 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1- ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/2, 
hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... .22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, (pozemok pod 
budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, hodnota 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje ........................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( pozemok pod 
budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1720 
m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1555/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  hodnota v zmysle 
znaleckého posudku predstavuje ...................................................    22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 
 
za 
 
B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN, 

zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  

  
- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..........................................................           967,13 € 
- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...........................................................          967,13 € 
- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/16, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje  .............................................     1.474.87 € 
- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ..............................................................         967,13 € 
- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...............................................................         967,13 € 
- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 
- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 € 
- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................       967,13 €      
- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ................................................................        967,13 € 
- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................     4.774,58 € 
- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje .................................................................     2.151,26 € 
- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 
- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................   2.151,26 € 
- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota v zmysle 

znaleckého posudku predstavuje ...................................................................    2.151,26 €    
 
Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 
 
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
Účelom zámeny je : 
 



- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 
využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami (typu 
reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový volejbal, badminton, ping 
pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby malého kempingu v súlade s platným 
územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - majetkovoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade s činnosťou klubu, t.j.  na 
vodácke športy  

 
Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 
k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 11.09.2017  
 

 


