
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 v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 545/27 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 139 m2  odčlenená Geometrickým plánom č.48035637-136-19 z pôvodnej C-KN 
parc.č. 545/2 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Ul. Piaristická so súp.č. 270, zapísaných 
na LV č. 5199, každému v podiele 1/16-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, o ktorý sa žiadatelia dlhodobo starajú a udržiavajú ho, za kúpnu cenu: 8,30 eur/m2 
 
Celková kúpna cena prestavuje ............................................................1153,70 € 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Piaristickej v Trenčíne, o ktorý sa žiadatelia 
dlhodobo starajú. Prístupová cesta k bytovému domu vo vlastníctve žiadateľov sa nachádza 
na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľov  a z  malej  časti zasahuje aj do pozemku vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do  novovytvorenej C-KN parc.č. 545/27. Kupujúci majú záujem 
prístupovú cestu spevniť, aby nedochádzalo k ničeniu zelene  a nevytvárali sa koľaje počas 
daždivého počasia. Podľa platného ÚPN Mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov, je 
predmetná C-KN parc.č. 545/2 súčasťou územia definovaného regulatívom UB 04A – Obytné 
územie – Bytové domy malopodlažné, s maximálnou výškou zástavby 4 NP + S, zároveň ide 
o tzv. stabilizovaný blok s kódom 0, t.j. jestvujúce územia bez predpokladaných zásadných 
zásahov do ich územného členenia a objektovej skladby, a v rámci toho ide pri „bytových 
domoch o zachovanie súčasného pomeru zastavaných a voľných plôch“. V prípade 
akýchkoľvek zámerov na zveľadenie pozemku bude potrebná konzultácia na Útvare 
Územného plánovania Mesta Trenčín.  
 
2/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/329 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 43468608-12/20 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 PaedDr. Blanka 
Fetkovičová, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže 
a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými 
podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným a zvislým 

dopravným značením 
3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa pokynov 

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

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

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

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

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší 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 ...................................................1215,- € 
 
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. 2337/330 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 43468608-12/20 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. Pavol Šimočko 
a manž. Edita, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže 
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,- € 
 
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/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/331 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, odčlenená geometrickým 



plánom č. 43468608-12/20 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 Milan Petríček 
v podiele 1/2 a Bc. Mária Koziarska v podiele 1/2, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý 
je využívaný ako prístup do garáže 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,- € 
 
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.  
 
5/  pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/332 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 43468608-12/20 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. Róbert Andrejčák, 
za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie 
osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným a zvislým 

dopravným značením 
3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa pokynov 

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

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

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



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

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší 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,- € 
 
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.  
 
6/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/333 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 43468608-12/20 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 Soňa Bažantová, za 
účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie 
osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 
2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným a zvislým 

dopravným značením 
3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa pokynov 

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

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

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

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

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší 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,- € 
 
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/ pozemok, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 2337/334 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 43468608-12/20 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. Milan Pjatko 
a manž. Marcela, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže 
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,- € 
 
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.  
 
8/ pozemok   v k. ú. Zlatovce  - novovytvorená C-KN parc. č. 1457/8 zastavané plochy 
a nádvorie o výmere 101 m2  odčlenená geometrickým plánom č. 45477795-08-20 z pôvodnej 
C-KN parc. č. 1457/1 zapísaný na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre Petra 
Kopunca a manž. Ing. Kristínu Kopunec za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlého pozemku a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov   za 
kúpnu cenu 15,- €/m2 
Celková kúpna cena predstavuje.....................................................................1.515,- €  

O d ô v o d n e n i e: 
      Ide o pozemok v k.ú. Zlatovce na konci Okružnej ulice pri železničnej trati, ktorý  sa 
nachádza medzi zrekonštruovanou ulicou Okružnou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 
Pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný a nepotrebný. Nachádza sa v ochrannom pásme 
železničnej trate. Žiadatelia budú zaviazaní rešpektovať   podmienky výstavby v ochrannom 
pásme železničnej trate a existenciu inžinierskych sietí (verejná kanalizácia). 



 
 
 
 
 
 
 


