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     Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 14.03.2018  v zmysle  § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

 
1/ u r č u j e   
výpožičku nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2264/53 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 800 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Občianske združenie Vieme to lepšie, Trenčín, za účelom vybudovania a prevádzkovania psej 
prekážkovej dráhy, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená, za podmienok: 

 Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomne doručená druhej 
zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň po vrátení nedoručenej zásielky.  

 V prípade iného využitia pozemku Mestom Trenčín je výpovedná lehota 1 mesiac a 
vypožičiavateľ je povinný v rámci výpovednej lehoty odstrániť veci vnesené na predmet 
výpožičky  

 Vypožičiavateľ je povinný vybudovať na predmete zmluvy psiu prekážkovú dráhu a oplotenie 
na vlastné náklady 

 Vypožičiavateľ je povinný zabezpečovať starostlivosť a údržbu prekážok na vlastné náklady 

 Vypožičiavateľ je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v príslušných vyjadreniach 
vydaných Mestom Trenčín, a ktoré oprávňujú vypožičiavateľ užívať pozemok na dohodnutý 
účel 

 
 

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: 
     Ide o pozemok CKN parc.č. 2264/53 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, 
na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne (pri kruhovom objazde). Občianske združenie Vieme to lepšie 
požiadalo o výpožičku časti tohto pozemku o rozlohe 20x40m, na ktorej má zámer vybudovať psiu 
prekážkovú dráhu. Dráha bude otvorená neobmedzene a bezplatne, a obsahovať bude niekoľko 
druhov prekážok, ako sú napr. jednoduchý skok, kladina, hojdačka, skokové prekážky, stena A-čko, 
slalom. Vzhľadom k tomu, že pozemok sa nachádza v blízkosti ciest (ulíc Soblahovská a Gen. 
Svobodu), združenie z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti psov ako aj vodičov uvedenú časť, na ktorej 
sa bude psia dráha nachádzať, vybuduje oplotenie. Prekážky budú vyrobené a osadené svojpomocne, 
starostlivosť a údržbu týchto prekážok bude taktiež zabezpečovať združenie.  
Občianske združenia Vieme to lepšie je združenie dobrovoľníkov, ktoré sa snaží zlepšiť mesto Trenčín 
v oblasti životného prostredia, napr. čistením okolia od odpadkov, vytváraním projektov pre lepší 
oddych a využitie voľného času. Cieľom projektu vybudovania psej prekážkovej dráhy je oživiť toto 
miesto, prilákať obyvateľov-psíčkarov, aby sa mohli so svojimi psami zabaviť, zároveň by ich mohli 
cvičiť a trávili by viac času aj s ostatnými psíčkarmi. Ide im hlavne o obyvateľov mestskej časti Juh, 
kde je veľké množstvo psíčkarov a nemajú v okolí takúto príležitosť. Združenie má podporu aj ľudí 
z kynologického klubu EXCEL, ktorí by tento zámer privítali a zároveň by pomohli s presným 
rozložením prekážok, ktoré musia byť správne usadené podľa cvičebných a trénerských predpisov. Na 
úvod užívania psej dráhy má združenie zámer pripraviť menšiu akciu, na ktorú by pozvali psíčkarov 
a cvičiteľ by spravil ukážku, ako správne prekážky používať.   
 
 
 
2/ s c h v a ľ u j e   
výpožičku nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2264/53 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 800 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Občianske združenie Vieme to lepšie, Trenčín, za účelom vybudovania a prevádzkovania psej 
prekážkovej dráhy, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená. 
 



 
 

Lokalizácia pozemku   : k.ú. Trenčín, Ul. Gen. Svobodu (pri kruhovom objazde) 
 
Dopad na rozpočet   : bez dopadu 
Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 
2016-2022 s výhľadom do roku 2040.  
 
 
 
     Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené 
v návrhu. 
 

 

 

 

 

 


