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      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 18.11.2015  podľa § 9a 
ods.8  písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
 
1/  určuje prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom nasledovne : 
 
 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 857/8 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  484 m2, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina  
 
za  
 
B) pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a to : 
 

- C-KN parc.č. 756/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, v k.ú. Hanzliková, zapísaný 
na LV č. 1973 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

- C-KN parc.č. 2289 zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2, v k.ú. Kubra, zapísaný na 
LV č. 4015 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

 
 
za účelom :  

 vzájomnej úpravy práv k pozemkom dotknutých  stavbou Modernizácia železničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 
III.etapa“, konkrétne pod stavebnými objektmi SO 29.38.02.04-01 Žst. Zlatovce, komunikácia 
podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 120,572) – časť komunikácia a SO 
29.38.02.04.-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 
120,572) – časť úprava križovatky, v k.ú. Hanzliková 

 vysporiadanie pozemku pod časťou chodníka na Ul. Kubranskej v k.ú. Kubra 
 
  
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania za podmienky, že : 
 

- rozdiel vo výmerách pozemkov, ktorý  predstavuje 86 m2 v prospech Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  bude riešený pri ďalšom vysporiadavaní pozemkov a stavebných 
objektov dotknutých stavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“, prípadne sa 
budú postupne vzájomne vysporiadavať pozemky pod chodníkmi resp. cestami v rámci celého 
mesta Trenčín, a to tak, aby pozemky, ktoré zmluvné strany nadobudnú  na základe 
vysporiadania, mali rovnakú výmeru.  

- zmluvné strany budú zaviazané navzájom si vysporiadať pozemky najneskôr do 2 rokov odo 
dňa účinnosti zámennej zmluvy. 

 
 
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 : 
 
 
    V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 
žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, III. etapa, Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava požiadali Mesto Trenčín o vzájomnú  úpravu práv k pozemkom nachádzajúcich 
sa v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 857/8 vo vlastníctve Mesta Trenčín  a C-KN  756/2 vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
V súlade s dikciou ust. § 3d ods. 2 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov existuje 
potreba úpravy práv k týmto pozemkom, a to v spojení s dotknutými ust. Technických podmienok TP 
15/2013 Usporadúvanie cestnej siete.  



    Vzhľadom k tomu, že pri zámene pozemkov len v k.ú. Hanzliková by vznikol veľký rozdiel vo 
výmerách pozemkov, bol zo strany TSK ponúknutý aj pozemok pod chodníkom (chodník vo 
vlastníctve Mesta Trenčín) nachádzajúci sa v k.ú. Kubra, C-KN parc.č. 2289 o výmere 372 m2.  Aj po 
zahrnutí tohto pozemku do zámeny, rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 86 m2 v prospech 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a bude riešený pri ďalšom vysporiadavaní pozemkov 
a stavebných objektov dotknutých stavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“, prípadne sa budú 
postupne vzájomne vysporiadavať pozemky pod chodníkmi resp. cestami v rámci celého mesta 
Trenčín, a to tak, aby pozemky, ktoré zmluvné strany nadobudnú  na základe vysporiadania, mali 
rovnakú výmeru. Zároveň sa zmluvné strany zaviažu navzájom si vysporiadať pozemky do 2 rokov 
odo dňa účinnosti zámennej zmluvy. 
 
 
2/ s c h v a ľ u j e   
   
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom 
nasledovne : 
 
 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 857/8 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  484 m2, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina  
 
za  
 
B) pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a to : 
 

- C-KN parc.č. 756/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, v k.ú. Hanzliková, zapísaný 
na LV č. 1973 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

- C-KN parc.č. 2289 zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2, v k.ú. Kubra, zapísaný na 
LV č. 4015 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

 
 
za účelom :  

 vzájomnej úpravy práv k pozemkom dotknutých  stavbou Modernizácia železničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 
III.etapa“, konkrétne pod stavebnými objektmi SO 29.38.02.04-01 Žst. Zlatovce, komunikácia 
podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 120,572) – časť komunikácia a SO 
29.38.02.04.-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 
120,572) – časť úprava križovatky, v k.ú. Hanzliková 

 vysporiadanie pozemku pod časťou chodníka na Ul. Kubranskej v k.ú. Kubra 
 
  
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania za podmienky, že : 
 

- rozdiel vo výmerách pozemkov, ktorý  predstavuje 86 m2 v prospech Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  bude riešený pri ďalšom vysporiadavaní pozemkov a stavebných 
objektov dotknutých stavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“, prípadne sa 
budú postupne vzájomne vysporiadavať pozemky pod chodníkmi resp. cestami v rámci celého 
mesta Trenčín, a to tak, aby pozemky, ktoré zmluvné strany nadobudnú  na základe 
vysporiadania, mali rovnakú výmeru.  

- zmluvné strany budú zaviazané navzájom si vysporiadať pozemky najneskôr do 2 rokov odo 
dňa účinnosti zámennej zmluvy. 

 
 
Lokalizácia pozemkov    :  v k.ú. Hanzliková – križovatka Ul. Hlavná a Hanzlikovská 
        v k.ú. Kubra – pozemok pod chodníkom Kubranská ulica 
Stanovisko ÚSŽPDI a ÚHA               :  odporúča zo dňa 07.10.2015 
Stanovisko FMK   :  odporúča zo dňa 06.10.2014 



Stanovisko VMČ Západ              :  dňa 28.10.2015 nebol uznášaniaschopný  
Stanovisko VMČ Sever   :  odporúča zo dňa 05.11.2015 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


