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Žiadosť o vyjadrenie  
 
 
     Žiadame Vás o vyjadrenie sa k prenájmu nasledovných pozemkov v k.ú. Trenčín: 
 
– CKN parc.č. 339/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 676 m2, pre Ing. Mariána Matušku, za účelom jeho 
užívania ako priľahlého pozemku prislúchajúceho k bytu v nájme žiadateľa.  
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája, ktorý je súčasťou areálu bývalej základnej školy. 
Žiadateľ na základe Zmluvy o nájme bytu užíva v budove školy byt a tento pozemok je priľahlý 
k predmetnému bytu ako dvor. Uvedenú nájomnú zmluvu Mesto Trenčín prevzalo z Okresného úradu 
v Trenčíne pri delimitácii budov materských a základných škôl. Zároveň prevzalo záväzky vyplývajúcej 
z predmetnej zmluvy. V snahe zabezpečenia prístupu na zadný dvor nachádzajúci sa za budovou bývalej 
základnej školy, bol pôvodný pozemok CKN parc.č. 339/2 rozčlenený geometrickým plánom  tak, aby bol 
užívaný a sprístupnený i nájomcovi bytu i nájomcovi budovy školy.  
 
 
– CKN parc.č. 339/7 zast. plocha a nádvorie o výmere 116 m2, pre 1/ Ing. Mariána Matušku a 2/ 
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. Trenčín, za účelom  jeho spoločného užívania ako prístupu 
pre peších k nehnuteľnostiam v nájme žiadateľov a v nevyhnutnom rozsahu autom z dôvodu zásobovania a 
zabezpečenia chodu školy. Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája, ktorý je súčasťou 
areálu bývalej základnej školy a bude využívaný nájomcami spoločne ako prístup pre peších 
k nehnuteľnostiam v nájme žiadateľov. Autom bude možný prejazd iba v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu 
zásobovania a zabezpečenia chodu školy. V snahe zabezpečenia prístupu na zadný dvor nachádzajúci sa 
za budovou bývalej základnej školy, bol pôvodný pozemok CKN parc.č. 339/2 rozčlenený geometrickým 
plánom  tak, aby bol užívaný a sprístupnený i nájomcovi bytu i nájomcovi budovy školy.  
 
     S pozdravom  
 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta 


