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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 18.03.2015  
 
 s ch v a ľ u j e 
 
A/ kúpu stavebných objektov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to: 
 
I. Stavebné objekty stavby "Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – infraštruktúra“ 

(líniová stavba) nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce a Záblatie v nasledovnom rozsahu: 
 

a) SO 301 Vodovod 
b) SO 302 Kanalizácia 
c) SO 303 Prečerpávacia stanica pre splaškové vody a pre vody z povrchového 

odtoku 
Užívanie vodnej stavby bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného 
prostredia v Trenčíne, č. OÚŽP/2012/00052-017 TNI zo dňa 08.02.2012, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29.02.2012. 
 
II. SO 307.1 Trafostanica VN, stavby „Priemyselný park – Trenčín, Inžinierske siete“ 
 
Užívanie stavby bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 1242/2010-
002/Ga, MsÚ 99076/2010 zo dňa 30.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
30.11.2010. 
     
za celkovú kúpnu cenu                                              .... 12,50 € bez DPH 
 
III. Stavebný objekt SO 310 Vonkajšie osvetlenie, stavby „Priemyselný park – Trenčín, 

Inžinierske siete“   
Užívanie stavby bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 
1402/2010-002/Ga, MsÚ 103780/2010 zo dňa 08.02.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
a vykonateľnosť dňa 07.03.2011. 

 
za celkovú kúpnu cenu                                              .... 12,50 € bez DPH 
 
 
IV. Stavebný objekt SO 311.1 Úprava štátnej cesty I/61 – okružná križovatka, stavby 

Priemyselný park – komunikácie a chodníky 
Užívanie stavebného objektu bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Krajského úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, č. AA/2010/02608-005/MAR zo dňa 
08.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2011. 

za celkovú kúpnu cenu                                              .... 12,50 € bez DPH 
 

V. Stavebný objekt účelovej komunikácie SO 312 Komunikácie a spevnené plochy, 

stavby Priemyselný park Trenčín – komunikácie a chodníky (vrátane 

autobusových prístreškov) 

V rámci stavebného objektu sú pri autobusových zastávkach osadené autobusové prístrešky 

SK Cité v počte 2 ks typu SKANDIUM – SK130a a 1 ks prístrešku typu SK110a. 

Užívanie stavebného objektu účelovej komunikácie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím 
Mesta Trenčín, Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, č. 
ÚSŽPDI/652/3759/2012/1/St zo dňa 19.01.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
a vykonateľnosť 06.02.2012. 

za celkovú kúpnu cenu                                              .... 12,50 € bez DPH 
 
B/ kúpu pozemkov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to:  
 

1) pozemok parcela č. 15/16, parcela registra „C“ o výmere 17 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3430, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Zlatovce; 



2) pozemok parcela č. 15/18, parcela registra „C“ o výmere 37 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3430, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Zlatovce; 

3) pozemok parcela č. 423/20, parcela registra „E“ o výmere 3132 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 1550, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 
1/4; 

4) pozemok parcela č. 423/16, parcela registra „E“ o výmere 147 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 1667, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 
1/2; 

5) pozemok parcela č. 423/12, parcela registra „E“ o výmere 1055 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2217, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 
1/2; 

6) pozemok parcela č. 801/332, parcela registra „C“ o výmere 47 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

7) pozemok parcela č. 801/333, parcela registra „C“ o výmere 328 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

8) pozemok parcela č. 801/335, parcela registra „C“ o výmere 12 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

9) pozemok parcela č. 801/336, parcela registra „C“ o výmere 29 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

10) pozemok parcela č. 801/374, parcela registra „C“ o výmere 25 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

11) pozemok parcela č. 801/407, parcela registra „C“ o výmere 28 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

12) pozemok parcela č. 801/415, parcela registra „C“ o výmere 26 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

13) pozemok parcela č. 801/416, parcela registra „C“ o výmere 44 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

14) pozemok parcela č. 801/417, parcela registra „C“ o výmere 342 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

15) pozemok parcela č. 801/469, parcela registra „C“ o výmere 8 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

16) pozemok parcela č. 801/470, parcela registra „C“ o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

17) pozemok parcela č. 802/4, parcela registra „C“ o výmere 42 m2, druh pozemku: Trvalé trávne 
porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

18) pozemok parcela č. 802/5, parcela registra „C“ o výmere 204 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

19) pozemok parcela č. 802/7, parcela registra „C“ o výmere 348 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

20) pozemok parcela č. 802/19, parcela registra „C“ o výmere 2 m2, druh pozemku: Trvalé trávne 
porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 



21) pozemok parcela č. 802/21, parcela registra „C“ o výmere 78 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

22) pozemok parcela č. 802/22, parcela registra „C“ o výmere 38 m2, druh pozemku: Trvalé 
trávne porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

23) pozemok parcela č. 815/25, parcela registra „C“ o výmere 10016 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

24) pozemok parcela č. 815/50, parcela registra „C“ o výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

25) pozemok parcela č. 815/53, parcela registra „C“ o výmere 75 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

26) pozemok parcela č. 815/63, parcela registra „C“ o výmere 3271 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

27) pozemok parcela č. 815/64, parcela registra „C“ o výmere 645 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

28) pozemok parcela č. 815/65, parcela registra „C“ o výmere 1647 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

29) pozemok parcela č. 815/66, parcela registra „C“ o výmere 15602 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

30) pozemok parcela č. 815/67, parcela registra „C“ o výmere 313 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

31) pozemok parcela č. 815/68, parcela registra „C“ o výmere 23482 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

32) pozemok parcela č. 815/69, parcela registra „C“ o výmere 5439 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

33) pozemok parcela č. 815/70, parcela registra „C“ o výmere 2964 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

34) pozemok parcela č. 815/71, parcela registra „C“ o výmere 2076 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

35) pozemok parcela č. 815/72, parcela registra „C“ o výmere 491 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

36) pozemok parcela č. 815/73, parcela registra „C“ o výmere 94 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

37) pozemok parcela č. 815/74, parcela registra „C“ o výmere 1348 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

38) pozemok parcela č. 815/75, parcela registra „C“ o výmere 950 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

39) pozemok parcela č. 815/76, parcela registra „C“ o výmere 556 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

40) pozemok parcela č. 815/77, parcela registra „C“ o výmere 1003 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 



41) pozemok parcela č. 815/78, parcela registra „C“ o výmere 1448 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

42) pozemok parcela č. 815/79, parcela registra „C“ o výmere 83 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

43) pozemok parcela č. 815/80, parcela registra „C“ o výmere 243 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

44) pozemok parcela č. 815/81, parcela registra „C“ o výmere 384 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

45) pozemok parcela č. 815/82, parcela registra „C“ o výmere 310 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

46) pozemok parcela č. 815/83, parcela registra „C“ o výmere 3806 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

47) pozemok parcela č. 815/84, parcela registra „C“ o výmere 3177 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

48) pozemok parcela č. 815/85, parcela registra „C“ o výmere 4718 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

49) pozemok parcela č. 815/86, parcela registra „C“ o výmere 127 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

50) pozemok parcela č. 815/87, parcela registra „C“ o výmere 89 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

51) pozemok parcela č. 815/88, parcela registra „C“ o výmere 129 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

52) pozemok parcela č. 815/89, parcela registra „C“ o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

53) pozemok parcela č. 815/90, parcela registra „C“ o výmere 30 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

54) pozemok parcela č. 815/91, parcela registra „C“ o výmere 125 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

55) pozemok parcela č. 815/92, parcela registra „C“ o výmere 202 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

56) pozemok parcela č. 815/95, parcela registra „C“ o výmere 1234 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

57) pozemok parcela č. 815/96, parcela registra „C“ o výmere 319 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

58) pozemok parcela č. 815/97, parcela registra „C“ o výmere 992 m2, druh pozemku: Ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

59) pozemok parcela č. 815/98, parcela registra „C“ o výmere 41 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

60) pozemok parcela č. 815/99, parcela registra „C“ o výmere 28 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 



61) pozemok parcela č. 815/100, parcela registra „C“ o výmere 307 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

62) pozemok parcela č. 818/79, parcela registra „C“ o výmere 154 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

63) pozemok parcela č. 818/82, parcela registra „C“ o výmere 124 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

64) pozemok parcela č. 423/13, parcela registra „E“ o výmere 247 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

65) pozemok parcela č. 423/17, parcela registra „E“ o výmere 330 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

66) pozemok parcela č. 423/18, parcela registra „E“ o výmere 672 m2, druh pozemku: Orná 
pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie. 

 
za celkovú kúpnu cenu                                              .... 50,- € bez DPH 
 
a to za podmienok: 
 
1/  Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že na nižšie uvedených kupovaných pozemkoch 

viaznu nasledovné vecné bremená  zapísané na LV č. 2247 pre k.ú. Záblatie: 
a) V 224/15 Vecné bremeno spočívajúce: (a) v práve oprávneného z vecného bremena 

zriadiť, umiestniť, prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať 
stavebné objekty na dotknutých pozemkoch; (b) v práve oprávneného z vecného bremena 
na vstup a vjazd na dotknuté pozemky v súvislosti so zriaďovaním, umiestňovaním, 
prevádzkovaním, užívaním, rekonštrukciami, opravami, údržbou a kontrolou stavebných 
objektov na časť nehnuteľností pozemkov registra CKN s parcelným číslom 815/25, 
815/97, 815/68, 815/69, 815/70 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 42/2014, 
a v celom rozsahu na pozemky registra CKN s parcelným číslom 815/96, 815/98, 815/100 
v prospech oprávneného Akebono Brake Slovakia s.r.o., IČO: 47 719 311, so sídlom: 
Bratislavská 581, 911 06 Trenčín, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 
02/2014 VB zo dňa 10.12.2014. Vz. 126/15. 

b) V 6754/14 – Vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného zriadiť, umiestniť, 
prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať Stavebné objekty 
na dotknutých pozemkoch a na vstup a vjazd na dotknuté pozemky v súvislosti s výkonom 
týchto činností v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36335924-179-14 na nehnuteľnosti 
pozemky CKN parc. č. 815/83, 815/84, 815/85 v prospech každodobého vlastníka 
nehnuteľností pozemkov CKN parc. č. 801/489, 801/515, 801/513 a stavby budovy so 
súpisným číslo 579 na pozemku CKN parc. č. 801/513 na základe zmluvy o zriadení 
vecného bremena zo dňa 10.12.2014 – vz. 128/15. 

2/ po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech Mesta Trenčín bude 
uzatvorená zmluva o zriadení VB  - zriadenie bezodplatného VB na vybraných nehnuteľnostiach, 
v zmysle ktorej  bude Mesto Trenčín ako povinný z vecného bremena povinné strpieť: 
a) právo oprávneného z vecného bremena zriadiť, umiestniť, prevádzkovať, užívať, 

rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať stavebné objekty (plynové potrubie) 

umiestnené na bližšie špecifikovaných pozemkoch a 

b)  právo oprávneného z vecného bremena na vstup a vjazd na bližšie špecifikované pozemky 
v súvislosti so zriaďovaním, umiestňovaním, prevádzkovaním, užívaním, rekonštrukciami, 
opravami, údržbou a kontrolou stavebných objektov 

 
3/  Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že v priemyselnej zóne Trenčín z dôvodu 

etablovania ďalších investorov priebežne dochádza k zriaďovaniu a zápisom vecných bremien 
spočívajúcich v povinnosti vlastníka vybraných dotknutých pozemkov vedených na LV č. 2247 pre 
k.ú. Záblatie, ktorým sa po prevode vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy stane Kupujúci, najmä 
strpieť na vybraných nehnuteľnostiach právo oprávneného z vecného bremena zriadiť, umiestniť, 



prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať jednotlivé inžinierske 
siete, a výslovne súhlasí so zriadením takýchto vecných bremien  

 
4/ Mesto Trenčín ako kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v prospech 
Kupujúceho, prevádzané nehnuteľnosti neprevedie na tretie osoby. V prípade, ak Kupujúci 
poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, je povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú 
pokutu, ktorá bude predstavovať súhrn obstarávacích cien, za ktoré Predávajúci zrealizoval kúpu 
nehnuteľností a výstavbu objektov nachádzajúcich sa na prevádzaných nehnuteľnostiach. Záväzok 
Kupujúceho sa vyznačí v katastri nehnuteľností poznámkou na liste vlastníctva, pričom Kupujúci je 
povinný podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností najneskôr do 10 pracovných 
dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva ku všetkým prevádzaným nehnuteľnostiam. 

 
5/ Mesto Trenčín ako kupujúci sa zaväzuje, že každoročne, po dobu 15 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru 
o povolení vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
v prospech Kupujúceho, vždy do 15.07. príslušného kalendárneho roka predloží Ministerstvu 
hospodárstva SR ako poskytovateľovi finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli 
použité na realizáciu prevádzaných Objektov: 

a) originál výpisu z účtovnej evidencie majetku Kupujúceho, ktorý je súčasťou schválenej 
a odsúhlasenej účtovnej závierky vypracovanej Kupujúcim za predchádzajúci kalendárny rok, 
z ktorého bude vyplývať, že Kupujúci je vlastníkom prevádzaných Objektov, 

b) originály listov vlastníctva použiteľné na právne úkony, vydané príslušným okresným 
úradom, katastrálnym odborom, z ktorých bude vyplývať, že Kupujúci je vlastníkom 
prevádzaných Pozemkov. V prípade omeškania Kupujúceho so splnením povinnosti podľa 
tohto bodu Zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

 
6/  Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že v súlade s Dohodou o ukončení Investičnej 

zmluvy z 02.12.2009, v znení je dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2011, uzatvorenou dňa 11.12.2013 
medzi Slovenskou republikou, spoločnosťou AU Optronics (L) Corporation a spoločnosťou AU 
Optronics (Slovakia) s.r.o., (ďalej aj len ako „Dohoda“), prislúcha spoločnosti AU Optronics 
(Slovakia) s.r.o., so sídlom Bratislavská 517, 911 05 Trenčín, IČO: 44 461 496, registrácia: 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25096/R resp. ktorejkoľvek jej 
sesterskej alebo dcérskej firme, nájomcovi, podnájomcovi alebo tretej strane oprávnenej na 
užívanie stavby - budovy so súpisným číslom 517 (Administratívna výrobná budova), druh 
stavby: Priemyselná budova, zapísanej na LV č. 2248,  katastrálne územie: Záblatie, postavenej na 
pozemkoch parcela registra „C“, parc. č. 815/43, 815/44, 815/45, 815/56, 815/58, 815/59, 815/62 
(ďalej aj len ako „Budova“), právo na bezplatné používanie akýchkoľvek hodnôt, potrubí, 
inžinierskych sietí, komunikácií alebo iných investícii vybudovaných t. č. ako súčasť 
Opatrení regionálneho rozvoja, medzi ktoré patria aj prevádzané Objekty a retenčného 
potrubia (sklolaminátové potrubie DN 1400 v dĺžke 1384 metrov) na dobu neurčitú, čo v zmysle 
uvedenej Dohody nemá dosah na uhrádzanie zvyčajných platieb za distribúciu a dodávky energií 
na základe štandardných trhových alebo regulovaných podmienok ako ich platia na 
nediskriminačnom základe akíkoľvek iní spotrebitelia takýchto služieb. 

 
7/  Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov 
     Celková kúpna cena za staveb. objekty a pozemky predstavuje .................... 100,- € bez DPH 
      
     Po nadobudnutí týchto stavebných objektov do vlastníctva Mesta Trenčín budú tieto dané             

do správy jednotlivým správcom za účelom ich ďalšej údržby a prevádzkovania 
 
 
Lokalizácia nehnuteľností :  k.ú. Zlatovce, k.ú. Záblatie (priemyselný park Bratislavská ul.) 
Stanovisko FMK             :  odporúča zo dňa 26.02.2015 
 
Dopad na rozpočet   :  výdaj 
Návrh je v súlade s PHSR 
                                        



O d ô v o d n e n i e:  
 
Spoločnosť MH Invest, s.r.o. je vlastníkom  pozemkov (ciest, chodníkov a príslušných verejných 

priestranstiev) zapísaných na LV č. 2247, 2217, 1667 v k.ú. Záblatie a LV č. 3430 v k.ú. Zlatovce 
o celkovej výmere 93.153 m2 a stavieb Transformačná stanica a trafostanica zapísaných na LV          
č. 2247 v k.ú. Záblatie v Priemyselnej zóne  Trenčín – Záblatie. V rámci budovania infraštruktúry 
Priemyselnej zóny Trenčín  - Záblatie boli vybudované aj stavebné objekty uvedené v tomto návrhu na 
kúpu nehnuteľného majetku. 

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. má možnosť odpredať majetok mestu Trenčín, alebo vyššiemu 
územnému celku za podmienky neodpredania tohto majetku žiadnej tretej inštitúcii. Na dielo je záruka 
od zhotoviteľa formou bankovej záruky. Finálne odsúhlasenie kúpnej zmluvy podlieha schváleniu 
ministerstva hospodárstva ako jediného spoločníka spoločnosti MH Invest, s.r.o. Ku všetkým 
pozemkom, cez ktoré prechádzajú sieťové rozvody (vodovod, kanalizácia), je zriadené vecné 
bremeno. 

Po odkúpení nehnuteľného majetku bude Mesto Trenčín disponovať s takto nadobudnutým 
majetkom bez potreby riešenia súhlasu doterajšieho vlastníka a bez potreby účasti doterajšieho 
vlastníka na všetkých konaniach (územných, stavebných, kolaudačných) prebiehajúcich 
v priemyselnom parku a bude môcť využívať tieto nehnuteľnosti a stavebné objekty pre nových 
investorov a pre napojenia ďalších subjektov podľa vlastného uváženia a taktiež doriešiť správcovstvo 
jednotlivých inžinierskych sietí so svojimi správcami. Po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam bude Mesto Trenčín uzatvárať zmluvy o zriadení vecných bremien za odplatu 
a teda bude s predmetným majetkom hospodárne a efektívne nakladať. 

Mesto Trenčín zabezpečí správu prevádzaných Objektov prostredníctvom svojich správcov 
alebo odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovanie Objektu uvedeného v bode A/ pod číslom I. a II. 
tohto návrhu zabezpečí Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s.,  za podmienky schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 

Na základe uvedeného Mestský úrad  v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie MsZ v Trenčíne 
tak ako je uvedené v tomto návrhu. 
 
 
 
 
 


