
Mesto Trenčín má zámer  predať  nasledovné  nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p., a to: 
 
1/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/310 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Rudolf Havier a manž. Daniela, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
prístup do garáže so súp.č.29 a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu 
cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................945,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 
vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
2/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/309 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Michal Chmelina, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do 
garáže so súp.č.28 a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 
€/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 



4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 
pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................720,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 
vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
3/  pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Richard Seriš, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže 
so súp.č.3914 a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 
s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................675,- Eur 
 
 



O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 
vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
4/ pozemky, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/306 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 a novovytvorená C-KN 
parc.č. 2337/307 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, obe odčlenené 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Matej Ševčík, za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré sú využívané ako prístup do 
garáže so súp.č.4157 a na parkovanie osobných motorových vozidiel, za kúpnu cenu 45,00 
€/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemky riadne označiť ako súkromné pozemky podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................1485,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
      Ide o pozemky, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúce sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktoré slúžia ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného 
motorového vozidla. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby 
nevyužiteľné.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
 
5/ pozemky, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/311 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a novovytvorená C-KN 
parc.č. 2337/315 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, obe odčlenené 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 



plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Rudolf Kačáni a manž. Danka, za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré sú využívané ako 
prístup do garáže so súp.č.4160 a súp.č.4164 a na parkovanie osobných motorových 
vozidiel, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemky riadne označiť ako súkromné pozemky podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................1755,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemky, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúce sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktoré slúžia ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného 
motorového vozidla. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby 
nevyužiteľné.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
6/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/312 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Vladimír Škrovánek a manž. Alena, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný 
ako prístup do garáže so súp.č.4161 a na parkovanie osobného motorového vozidla, za 
kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  



6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 765,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 
vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
7/ pozemky, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/313 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a novovytvorená C-KN 
parc.č. 2337/317 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, obe odčlenené 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Ing. Peter Šabo a manž. Oľga, za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré sú využívané ako 
prístup do garáže so súp.č.4162 a súp.č.4175 a na parkovanie osobných motorových 
vozidiel, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemky riadne označiť ako súkromné pozemky podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................1755,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemky, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúce sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktoré slúžia ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného 
motorového vozidla. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby 
nevyužiteľné.  



V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
8/ pozemky, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/314 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a novovytvorená C-KN 
parc.č. 2337/319 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, obe odčlenené 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
PhDr. Richard Čačík v podiele 1/2 a Petra Pazderová v podiele 1/2, za účelom 
vysporiadania pozemkov, ktoré sú využívané ako prístup do garáže so súp.č.33 a súp.č.37 
a na parkovanie osobných motorových vozidiel, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými 
podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 
3. kupujúci sú povinní pozemky riadne označiť ako súkromné pozemky podľa 

pokynov útvaru mobility 
4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 
5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................1620,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
      Ide o pozemky, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúce sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktoré slúžia ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného 
motorového vozidla. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby 
nevyužiteľné.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
9/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/318 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.50183630-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Stanislav Červeňan a manž. Eva, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný 
ako prístup do garáže so súp.č.35 a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu 
cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 



2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 
a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 
pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 
pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu stavbu 
(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 
prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 
len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 
povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 
z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 
v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................990,- Eur 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 
v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 
vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 
garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 
byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 
spevnenej plochy, za účelom parkovania.  
 
10/ pozemok v k. ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č.1135/5 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 10 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 48035637-057-19 z pôvodnej 
C-KN parc.č. 1135/1 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 
Trenčín, pre MUDr. Peter Novodvorský, PhD. a manž. RNDr. Michaela do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, za účelom zarovnania línie pozemku pre výstavbu oplotenia 
a posuvnej brány, za kúpnu cenu 30,- €/m2, 
Celková kúpna cena prestavuje ................................................................................300,- € 
 
O d ô v o d n e n i e: 

      Ide o  pozemok bez spevnenej plochy, vysypaný štrkovým kameňom, cez ktorý je 
zabezpečený prístup k rodinným domom na Ul. Ku kyselke. Žiadatelia požiadali o odkúpenie 
časti pozemku pred nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, a to z dôvodu zarovnania línie 
pozemku pre výstavbu oplotenia a posuvnej brány. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj 
tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej 
lokalite. 

11/ pozemok v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č.2237/535 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 22 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 45403066-157/2019 
z pôvodnej C-KN parc.č. 2237/7 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako 
vlastník Mesto Trenčín, pre Mgr. Vlasta Pevná do výlučného vlastníctva, za účelom 
rozšírenia zázemia prislúchajúceho k bytu nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 
s.č.7692/1E, Saratovská ulica, vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 30,00 €/m2, 
Celková kúpna cena prestavuje .............................................................................660,- € 
 



O d ô v o d n e n i e: 

     Ide o pozemok - zeleň, nachádzajúcu sa popri terase prislúchajúcej k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve kupujúcej. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna 
cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

12/  pozemok v k. ú. Záblatie, E-KN parc.č.419/6 orná pôda o výmere 65 m2, evidovanej na 
LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Miroslav Hlucháň, za účelom 
scelenia s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 50,00 €/m2, 
Celková kúpna cena prestavuje ....................................................................3250,- € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o pozemok popri komunikácii vedenej z Ul. Zlatovskej (bývalá prístupová cesta 
k DREVONE). Na pozemku sa nachádzajú náletové dreviny, burina, pozemok je zanedbaný 
a neudržiavaný. Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín sa nachádza medzi pozemkami vo 
vlastníctve kupujúceho a je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 
V zmysle platného územného plánu je územie definované regulatívom PZ 02 Polyfunkčná 
zóna – Výrobno-obslužné funkcie, s maximálnou výškou zástavby 4 NP. 
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne odsúhlasila predaj pozemku pod 
podmienkou kladného stanoviska VMČ Západ. 
 
 
 


