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      Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 24.03.2014  v zmysle  § 9a 
ods. 9. písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

 

1/  určuje prenájom nehnuteľností – pozemkov  v k.ú.  Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
2315/633 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1270 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 2315/634 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 754 m2, odčlenené GP č. 36335924-163-13 z pôvodných C-
KN parc.č. 2315/4 a 2315/628 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
ZINO, spol. s r.o., za účelom dobudovania sprievodnej, izolačnej a ochrannej zelene v súvislosti so 
stavbou : „Športové centrum Juh Trenčín“, dobudovanie uzavretej plochy  športového ihriska, 
vybudovanie verejne prístupného detského ihriska a nevyhnutných peších chodníkov podľa 
odsúhlasenej štúdie „Športové centrum Juh Trenčín“, vypracovanej  spracovateľom DGA design grafic 
architecture, s.r.o., v mesiaci február 2014,  na dobu určitú  15 rokov s  účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za symbolickú  cenu 1,- € za nasledovných 
podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie trávy, 
čistenie, údržba) 

- nájomca sa zaväzuje vybudovať detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho 
údržbu 

- nájomca sa zaväzuje  bezplatne sprístupniť detské ihrisko širokej verejnosti 
- nájomca sa zaväzuje dobudovať stavbu  v súlade so schválenou štúdiou „Športové centrum 

Juh Trenčín“, vypracovanou  spracovateľom DGA design grafic architecture, s.r.o., v mesiaci 
február 2014, v prípade nedodržania tohto záväzku si Mesto Trenčín  vyhradzuje právo 
odstúpiť od nájomnej zmluvy   

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
     Spoločnosť ZINO,  spol. s r.o.  požiadala Mesto Trenčín o dlhodobý prenájom pozemkov v k.ú. 
Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2315/633 a 2315/634, ktoré  priamo susedia s pozemkami 
určenými na výstavbu „Športové centrum Juh Trenčín“. V platnom územnom pláne sú vyššie uvedené  
pozemky charakterizované ako UZ 01 B1, Verejné parky a parkové úpravy (vhodné a prístupné 
funkcie : zariadenia kultúrne, sociálne a športové a detské ihriská). V procese projekčnej prípravy 
stavby „Športové centrum Juh Trenčín“ sa vyskytla požiadavka na  rozšírenie riešeného územia 
i o susedné pozemky v rámci komplexného, priestorového a estetického doriešenia tejto športovo – 
rekreačnej lokality. Spoločnosť ZINO, spol. s r.o. má záujem na predmetných pozemkoch dobudovať 
sprievodnú, izolačnú a ochrannú  zeleň, dobudovanie uzavretej plochy športového ihriska 
a vybudovanie detského ihriska, peších chodníkov. Vzhľadom k tomu, že ide o vytvorenie verejných 
plôch zelene, verejne prístupného detského ihriska, peších chodníkov, prenájom pozemku sa realizuje 
podľa článku 8 bod 10 VZN 12/2011 – v odôvodnených prípadoch napr. budovanie 
verejnoprospešných stavieb (parkoviská, ihriská, oddychové zelené plochy) je možné tieto budovať na 
pozemkoch mesta po individuálnom posúdení. Pozemky v tomto prípade budú na základe zmluvného 
vzťahu dané do bezplatného užívania za podmienky ich ďalšej údržby.   
 
 
2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľností –– pozemkov  v k.ú.  Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2315/633 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1270 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 2315/634 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 754 m2, odčlenené GP č. 36335924-163-13 z pôvodných C-KN parc.č. 
2315/4 a 2315/628 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre ZINO, 
spol. s r.o., za účelom dobudovania sprievodnej, izolačnej a ochrannej zelene v súvislosti so stavbou 
: „Športové centrum Juh Trenčín“, dobudovanie uzavretej plochy  športového ihriska, vybudovanie 
verejne prístupného detského ihriska a nevyhnutných peších chodníkov podľa odsúhlasenej štúdie 
„Športové centrum Juh Trenčín“, vypracovanej  spracovateľom DGA design grafic architecture, s.r.o., 



v mesiaci február 2014,  na dobu určitú  15 rokov s  účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za symbolickú  cenu 1,- € za nasledovných podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie trávy, 
čistenie, údržba) 

- nájomca sa zaväzuje vybudovať detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho 
údržbu 

- nájomca sa zaväzuje  bezplatne sprístupniť detské ihrisko širokej verejnosti 
- nájomca sa zaväzuje dobudovať stavbu  v súlade so schválenou štúdiou „Športové centrum 

Juh Trenčín“, vypracovanou  spracovateľom DGA design grafic architecture, s.r.o., v mesiaci 
február 2014, v prípade nedodržania tohto záväzku si Mesto Trenčín  vyhradzuje právo 
odstúpiť od nájomnej zmluvy   

 
 
Lokalizácia pozemku    : zeleň v blízkosti oddychovej zóny na Halalovke 
Stanovisko ÚSŽPDI a ÚHA  : odporúča zo dňa 28.02.2014 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 24.02.2014 za podmienky kladného  
       stanoviska VMČ JUH a splnenia prípadne iných podmienok 
       stanovených VMČ JUH 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 03.03.2014 za  podmienky doplnenia účelu 
        o „uzavretá plocha   športového ihriska“ 
Dopad na rozpočet   : príjem 
Návrh je v súlade s PHSR 
 

 

   Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2014 prerokovala návrh na 
prenájom nehnuteľností a odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť uznesenie tak, ako 
je uvedené v návrhu.  
 
 

 


