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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 21.07.2011 
prerokovalo návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí 
stavebných objektov  a 

    
s ch v a ľ u j e 

 
uzatvorenie Zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 
stavbou I/61 Trenčín  - most od SR – Slovenská správa ciest do vlastníctva Mesta Trenčín. 
Predmetom zmluvy budú nasledovné objekty: 
 
Názov objektu:            Úrovňová križovatka v km 0,200 
Číslo objektu:              SO 101 - 02      
 
Názov objektu:            MÚK Biskupice – chodníky a cyklotrasy 
Číslo objektu:              SO 111 - 03          
                                                                     
Názov objektu:            Preložka ul. Ľ. Stárka 
Číslo objektu:              SO 121  
 
Názov objektu:            Obslužné komunikácie v časti Zámostie 
Číslo objektu:              SO 122 
 
Názov objektu:            Dažďová kanalizácia na obj. 121 
Číslo objektu:              SO 302 
 
Názov objektu:            Dažďová kanalizácia na obj. 122 
Číslo objektu:              SO 303 
 
Názov objektu:            Verejné osvetlenie, ul.Ľ. Stárka, most 
Číslo objektu:              SO 431 
 
Názov objektu:            Úprava pôvodného a nové verejné osvetlenie, križ. Biskupice a most  
Číslo objektu:              SO 432 
 
Názov objektu:            Verejné osvetlenie, križovatka I/61 s II/507 
Číslo objektu:              SO 434 
 
Názov objektu:            Verejné osvetlenie kruhový objazd OD Kaufland 
Číslo objektu:              SO 435 
 
Odôvodnenie: 

Slovenská správa ciest oslovila Mesto Trenčín s návrhom na bezodplatné odovzdanie 
a prevzatie predmetných stavebných objektov vyvolaných stavbou I/61 Trenčín  - most. 
Predbežná obstarávacia cena predmetu budúceho odovzdania a prevzatia je 4.057.000,- €. 
V prípade schválenia bezodplatného odovzdania a prevzatia objektov vyvolaných stavbou I/61 
Trenčín  - most mestským zastupiteľstvom bude uzatvorená Zmluva o budúcom bezodplatnom 
odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných stavbou. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia na 
stavebné objekty bude uzatvorená riadna zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných stavbou. Príslušné pozemky budú prevedené do vlastníctva mesta 
samostatnou zmluvou na základe porealizačného zamerania. 

 
Lokalizácia pozemkov   : k.ú. Záblatie, Zlatovce, Trenčianske Biskupice 
Stanovisko UŽPD, UAUP  : odporúča zo dňa 30.05.2011 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 28.06.2011 
Dopad na rozpočet  : bez dopadu 
Návrh je v súlade s PHSR 

 
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je 

uvedené v návrhu. 


