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Vec:  
Žiadosť  o vyjadrenie  
 
     Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. k zámene pozemkov 
nachádzajúcich sa na Ul. Liptovská a Halalovka  v Trenčíne, v k.ú. Trenčín nasledovne : 
 
Pozemky vo vlastníctve MONOLIT Slovakia s.r.o. 

- C-KN parc.č. 2180/334  zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 vrátane 
komunikácie a chodníka  

- C-KN parc.č. 2180/362 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 24 m2 vrátane komunikácie 
a chodníka 

- C-KN parc.č. 2354/81 orná pôda o výmere 50 m2 – bude vybudovaná komunikácia 
- C-KN parc.č. 2354/83 orná pôda o výmere 321 m2 – bude vybudovaná komunikácia 
- C-KN parc.č. 2342/7 orná pôda  o výmere 1962 m2 – bude vybudovaná komunikácia 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/32 zastavaná plocha o výmere 7 m2- bude vybudovaná 

komunikácia 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/39  orná pôda o výmere 97 m2 – bude vybudovaná 

komunikácia 
Výmera spolu predstavuje 2760 m2. 
 
Za  
Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/25 zastavaná plocha  o výmere 42 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/30 zastavaná plocha o výmere 17 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/10 orná pôda  o výmere 84 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/7 zastavaná plocha o výmere 15 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2180/541 zastavaná plocha o výmere 1 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/15 o výmere 15 m2 
- C-KN parc.č. 2342/14 orná pôda  o výmere 6 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/8 zastavaná plocha o výmere 7 m2 
- Časť C-KN parc.č. 2315/646 ostatná plocha a časť C-KN parc.č. 2315/15 ostatná plocha 

o celkovej výmere 2573 m2 
 
Výmera spolu predstavuje 2760 m2. 

 
Účelom zámeny je : 

-  odovzdanie novovybudovanej cesty na pozemkoch C-KN parc.č. 2180/334, 2180/362 na 
Ul. Liptovská    



 

 

- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a doriešenie územia za Ul. Liptovská 
- Vytvorenie vhodného územia pre bytovú výstavbu na Ul. Halalovka 

Spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. zámenu pozemkov požaduje i z dôvodu, že podľa 
Územného plánu mesta Trenčín a jeho regulatívov ide o pozemky s rovnakým využitím a zároveň 
tieto pozemky sa nachádzajú v rovnakej lokalite. 
 
      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 8.3.2018 odporučili zámenu pozemkov. 
 
 
   Žiadame Vás, aby ste na VMČ Juh prerokovali predmetnú žiadosť. 
 
 
 
    S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 

     Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta     
 

 


