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Vec:  
Žiadosť o vyjadrenie  
 
     Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 1384/40 
o výmere 60 m2, C-KN parc.č. 1384/129 o výmere 133 m2, C-KN parc.č. 1384/130 o výmere 30 
m2, C-KN parc.č. 1384/132 o výmere 4 m2, C-KN parc.č. 1428/65 o výmere 7 m2, C-KN parc.č. 
1428/66 o výmere 9 m2, C-KN parc.č. 1428/69 o výmere 15 m2, C-KN parc.č. 1428/70 o výmere 
29 m2, C-KN parc.č. 1428/73 o výmere 2 m2, C-KN parc.č. 3299/4 o výmere 22 m2, C-KN parc.č. 
3299/5 o výmere 2 m2, C-KN parc.č. 3299/7 o výmere 55 m2, C-KN parc.č. 3299/8 o výmere 20 
m2, novovytvorená C-KN parc.č. 1428/108 o výmere 20 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 
3299/14 o výmere 256 m2, celková výmera spolu predstavuje 664 m2, pre stavebníka TM real, 
spol. s.r.o., za účelom zabezpečenia iného práva k pozemkom v súvislosti so stavbou – zmena 
dokončenej stavby  „Rekonštrukcia okružnej križovatky a súvisiacich inžinierskych sietí na ceste 
I/61 Štefánikova ulica, Trenčín“,  za cenu nájmu 1,- € v súlade s VZN 12/2011, na dobu určitú 
s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia  maximálne do doby dokončenia 
stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený 
termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia. 
     Ide o pozemky nachádzajúce sa v okružnej križovatke na Štefánikovej ulici v Trenčíne, po 
zrekonštruovaní križovatky stavebník prevedie stavebné objekty do vlastníctva SR – Slovenská 
správa ciest.  
 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta 
Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 22.10.2019 odporučili prenájom pozemkov počas 
doby výstavby. 
 
     Žiadame Vás, aby ste na VMČ Sever prerokovali predmetnú žiadosť. 
 
 
     S pozdravom  
 
 

     Ing. Gabriela Vanková 
vedúca útvaru majetku mesta  

 



 

 

 



 

 



 


