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Vec: 

 Žiadosť o vyjadrenie  
 

Žiadame Vás  vyjadrenie k predaju  pozemkov do vlastníctva Slovenskej republiky v správe 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  za účelom vysporiadania pozemkov pre stavebný 
objekt SO 31.32.06 Žst. Trenčín, železničný zvršok – Chynoranská trať a SO 31.32.07 Žst. 
Trenčín, železničný spodok – Chynoranská trať a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové 
súbory v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 
pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa, k.ú. Trenčín novovytvorené C-KN parc.č. 
1627/854 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2, C-KN parc.č. 1627/855 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere  68 m2, C-KN parc.č. 1627/856 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 
m2, C-KN parc.č. 1627/857  zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, C-KN parc.č. 
1627/858 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,C-KN parc.č. 1627/859 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1171 m2, C-KN parc.č. 1627/860 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 
m2, C-KN parc.č. 100/7 ostatné plochy o výmere 61 m2 odčlenené geometrickým plánom 
z pôvodných C-KN parciel, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina. 
Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
Ide o pozemky nachádzajúce sa v okolí železničnej trate smer Chynorany a budú súčasťou 
ochranného pásma  železnice. V roku 2016 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim 
predávajúcim a SR -  Železnice SR ako budúcim kupujúcim uzatvorená Zmluva o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy , v ktorej sa zmluvné strany zaviazali za účelom úpravy práv k pozemkoch 
dotknutých uvedenými stavebnými objektami uskutočniť prevod vlastníckeho práva z budúceho 
predávajúceho na budúceho kupujúceho. 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčín, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar 
územného plánovania Mesta Trenčín dňa 14.2.2019 odporučili odpredaj pozemkov v zmysle 
žiadosti. 
 
     Žiadame Vás, aby ste na VMČ Sever prerokovali predmetnú žiadosť. 
 
S pozdravom 
 

     Ing Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta 

 
 
 


