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Žiadosť o vyjadrenie VMČ   
 
      Žiadame Vás o vyjadrenie k ponuke spoločnosti  2XN , spol. s.r.o. k odpredaju pozemkov 
vrátane spevnených plôch do vlastníctva Mesta Trenčín  nasledovne : 
 
kúpa pozemkov vrátane spevnených plôch do vlastníctva Mesta Trenčín od spoločnosti  2 X N, 
spol. s r.o. v k.ú.  Zlatovce  nasledovne : 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 401/6 zastavaná plocha o výmere 124 m2,  
pod prístupovou komunikáciou, za kúpnu cenu vo výške 1,- €  

- spevnená plocha prístupovej komunikácie, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 401/59 zastavaná plocha o výmere 63 m2, 

pod prístupovou komunikáciou, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
- spevnená plocha prístupovej komunikácie, za kúpnu cenu  vo výške 1,- € 
- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 401/61 zastavaná plocha o výmere 306 m2, 

pod prístupovou komunikáciou, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
- spevnená plocha prístupovej komunikácie, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
- novovytvorená C-KN parc.č. 401/60 zastavaná plocha o výmere 1197 m2, zeleň, 

za kúpnu cenu vo výške 100,- €/m2, celková kúpna cena predstavuje 119.700,- € 
- pozemok C-KN parc.č. 401/14 zastavaná plocha o výmere 579 m2, pod prístupovou 

komunikáciou, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
- spevnená plocha prístupovej komunikácie, za kúpnu cenu vo výške 1,- €           

za účelom vysporiadania pozemkov a spevnených plôch – prístupových chodníkov a komunikácií 
slúžiacich širokej verejnosti a za účelom riešenia statickej dopravy v danej lokalite.   
       Ide o pozemky nachádzajúce sa  oproti bytovému domu  Veľkomoravská ulica  (bývalá 
OZETA). 
 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar 
územného plánovania Mesta Trenčín dňa 25.4.2019 odporučili kúpu pozemkov vrátane 
spevnených plôch do vlastníctva Mesta Trenčín. 
 
      Žiadame Vás, aby ste na VMČ Západ prerokovali predmetnú žiadosť. 
 
     S pozdravom 
 
 
 

     Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta  


