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      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 11.12.2019   
 

s c h v a ľ u j e 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu  
nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 801/226 orná pôda 
o výmere 1832 m2 a novovytvorená C-KN parc. č. 804/17 orná pôda o výmere 846 m2, spolu o výmere 
2678 m2, odčlenené geometrickým plánom č. 43621457-78-19 z pôvodnej C-KN parc. č. 801/226, C-
KN parc. č. 804/4 a C-KN parc. č. 804/6 všetky zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, 
predajom pre Ing. Romana Jurčáka  za účelom výstavby logistickej a skladovacej haly za kúpnu cenu 
15,00 €/m2.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

O d ô v o d n e n i e: 

Ing. Roman Jurčák požiadal Mesto Trenčín o odkúpenie pozemkov v území priemyselnej zóny 
za účelom výstavby logistickej a skladovacej haly, vrátane kancelárskych priestorov v súlade s platným 
územným plánom mesta. Súčasťou stavby budú i parkovacie a manipulačné plochy. 

Stavba bude uskutočnená v súlade s regulatívmi platného územného plánu mesta. Predaj 
pozemku bude realizovaný v súlade s článkom 6 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta. 

Ide o pozemky v území priemyselnej zóny  v k.ú. Záblatie v lokalite pri futbalovom ihrisku.  
Predaj pozemkov v zmysle doručenej žiadosti  bol odporučený hlavným architektom mesta,  Útvarom 
územného plánovania MsÚ, Útvarom mobility MsÚ a Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ 
dňa 13.6.2019 za podmienky, že tento predaj pozemkov nebude kolidovať s plánmi športového areálu 
v danej lokalite. 

Finančná a majetková komisie pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 
odporučila predaj uvedených pozemkov v súlade s článkom 7 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta za kúpnu cenu 15,- €/m2 z dôvodu, že cez uvedené pozemky prechádza 
kanalizačný zberač splaškovej kanalizácie DN 400, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou TVK, a.s. a pri 
výstavbe bude potrebné realizovať preložku tohto kanalizačného zberača na náklady žiadateľa. 
„Kúpna zmluva bude s kupujúcim uzatvorená až po predložení geologického posudku vyhotoveného 
odborne spôsobilou osobou, zameraného na nález odpadov za účelom zistenia vád na pozemkoch, 
ktoré sú predmetom prevodu, ktorého vykonanie zabezpečí kupujúci vo vlastnom mene a na svoje 
náklady.  
V prípade, ak na základe záverov geologického posudku budú  na pozemkoch zistené skryté vady, 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienok podľa tohto uznesenia nedôjde, s výnimkou prípadu, ak by 
kupujúci kúpil predmet kúpy zaťažený zistenými vadami, a to bez akýchkoľvek nárokov voči Mestu 
Trenčín (napr. na zľavu z kúpnej ceny). Zároveň, ak nebude splnená výnimka podľa predchádzajúcej 
vety, a teda nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, bude daný návrh na zrušenie uznesenia Mestského  
zastupiteľstva v Trenčíne, ktorým bol predaj pozemkov schválený a kupujúcemu bude vrátená uhradená 
finančná zábezpeka“. 
 

 
2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku  v k. ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 801/226 orná pôda o výmere 1832 m2 
a novovytvorená C-KN parc. č. 804/17 orná pôda o výmere 846 m2, spolu o výmere 2678 m2, 
odčlenené geometrickým plánom č. 43621457-78-19 z pôvodnej C-KN parc. č. 801/226, C-KN parc. č. 
804/4 a C-KN parc. č. 804/6 všetky zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre Ing. 
Romana Jurčáka  za účelom výstavby logistickej a skladovacej haly za kúpnu cenu 15,00 €/m2.  
 
Celková kúpna cena prestavuje ...............................................................................................40.170,- € 

 
O d ô v o d n e n i e: 

Ing. Roman Jurčák požiadal Mesto Trenčín o odkúpenie pozemkov v území priemyselnej zóny 
za účelom výstavby logistickej a skladovacej haly, vrátane kancelárskych priestorov v súlade s platným 
územným plánom mesta. Súčasťou stavby budú i parkovacie a manipulačné plochy. 



Stavba bude uskutočnená v súlade s regulatívmi platného územného plánu mesta. Predaj 
pozemku bude realizovaný v súlade s článkom 6 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta. 

Ide o pozemky v území priemyselnej zóny  v k.ú. Záblatie v lokalite pri futbalovom ihrisku.  
Predaj pozemkov v zmysle doručenej žiadosti  bol odporučený hlavným architektom mesta,  Útvarom 
územného plánovania MsÚ, Útvarom mobility MsÚ a Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ 
dňa 13.6.2019 za podmienky, že tento predaj pozemkov nebude kolidovať s plánmi športového areálu 
v danej lokalite. 

Finančná a majetková komisie pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 
odporučila predaj uvedených pozemkov v súlade s článkom 7 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta za kúpnu cenu 15,- €/m2 z dôvodu, že cez uvedené pozemky prechádza 
kanalizačný zberač splaškovej kanalizácie DN 400, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou TVK, a.s. a pri 
výstavbe bude potrebné realizovať preložku tohto kanalizačného zberača na náklady žiadateľa. 
„Kúpna zmluva bude s kupujúcim uzatvorená až po predložení geologického posudku vyhotoveného 
odborne spôsobilou osobou, zameraného na nález odpadov za účelom zistenia vád na pozemkoch, 
ktoré sú predmetom prevodu, ktorého vykonanie zabezpečí kupujúci vo vlastnom mene a na svoje 
náklady.  
V prípade, ak na základe záverov geologického posudku budú  na pozemkoch zistené skryté vady, 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienok podľa tohto uznesenia nedôjde, s výnimkou prípadu, ak by 
kupujúci kúpil predmet kúpy zaťažený zistenými vadami, a to bez akýchkoľvek nárokov voči Mestu 
Trenčín (napr. na zľavu z kúpnej ceny). Zároveň, ak nebude splnená výnimka podľa predchádzajúcej 
vety, a teda nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, bude daný návrh na zrušenie uznesenia Mestského  
zastupiteľstva v Trenčíne, ktorým bol predaj pozemkov schválený a kupujúcemu bude vrátená uhradená 
finančná zábezpeka“. 
 
 
Lokalizácia pozemku    : priemyselná zóna na Bratislavskej ulici  
Stanovisko ÚÚP, ÚM, ÚSŽP                   : odporúča zo dňa13.6.2019 za podmienky, že predaj nebude  
                                                                  kolidovať s plánmi športového areálu a kladného vyjadrenia                  
                                                                  VMČ Západ 
Stanovisko FMK pri MsZ  : odporúča zo dňa 21.11.2019 
Stanovisko VMČ Západ   : odporúča zo dňa 23.10.2019 
Dopad na rozpočet   :  príjem 
Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 
2016-2022 s výhľadom do roku 2040. 
 

Na základe uvedeného Mestský úrad  v Trenčíne  navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je 
uvedené v návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


