
Mesto Trenčín má zámer  zameniť   nasledovné  nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona            č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a to : 
 
1/ zámena nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  medzi Mestom Trenčín a Peter 
Anderle, Jozef Bútora, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus a SUCHÝ DUB s.r.o. 
nasledovne: 

pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
- novovytvorená C-KN parc.č. 2316/124 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 
- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/545 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2 
spolu o celkovej výmere 125 m2, 
odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č.2180/8 
a C-KN parc.č.2316/7 zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 

 
za 
 
pozemky v spoluvlastníctve Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora v podiele 
9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ DUB s.r.o. 
v podiele 21/48: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/657 orná pôda o výmere 124 m2 
- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/661 orná pôda o výmere 1 m2 
spolu o celkovej výmere 125 m2, 
odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č2315/498 
zapísané na LV č.4675 ako spoluvlastníci Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora 
v podiele 9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ 
DUB s.r.o. v podiele 21/48 
 

Účelom zámeny je: 
 
Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod časťou plánovanej komunikácie v zmysle 
Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. Gen. Svobodu 
 
Pre žiadateľov  - zarovnanie línie pozemku a jeho scelenie  

 
Zámena  bude  realizovaná bez finančného vyrovnania. 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
Ide o pozemky nachádzajúce sa v lokalite Ul. Južná a Gen. Svobodu. Žiadatelia požiadali 
o zámenu predmetných pozemkov v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, 
ktorá sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov. Zámena pozemkov sa 
realizuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pod časťou plánovanej komunikácie 
v zmysle Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. gen. Svobodu a za účelom zarovnania línie 
pozemku a jeho scelenia v spoluvlastníctve žiadateľov.  
 
  
 


