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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 18.11.2020  
 

s c h v a ľ u j e 
 
A) 
  
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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2337/335 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.93/2020 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, predajom pre Ing. Tibor Macura 
a manž. Ing. Zuzana, 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,- €   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
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.  

 
 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
2337/335 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 
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. Tibor Macura a manž. Ing. Zuzana, 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 ..........................................................................................810,- € 
 
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.  
 
Lokalizácia pozemku    : Ul. Mateja Bela, k.ú. Trenčín 
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM  : odporúča zo dňa 12.08.2020 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 09.05.2019, 13.06.2019 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 06.05.2019, 07.09.2020  
 
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. 
 
 
B) 
  
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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2337/336 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.93/2020 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, predajom pre Milan Remper 
a manž. Marta, 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,- €   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
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.  

 
 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
2337/336 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 
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 Remper a manž. Marta, 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.  
 
Lokalizácia pozemku    : Ul. Mateja Bela, k.ú. Trenčín 
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM  : odporúča zo dňa 12.08.2020 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 09.05.2019, 13.06.2019 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 06.05.2019, 07.09.2020  



 
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. 
 
C) 
  
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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2337/337 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.93/2020 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, predajom pre Peter Slovák, 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,- €   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
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.  

 
 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
2337/337 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 
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 Peter Slovák, 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.  
 
Lokalizácia pozemku    : Ul. Mateja Bela, k.ú. Trenčín 
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM  : odporúča zo dňa 06.08.2019 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 09.05.2019, 13.06.2019 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 06.05.2019  
 
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. 
 
 
D) 
 
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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2337/338 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, odčlenená 
geometrickým plánom č.93/2020 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, predajom pre Ing. Marián Igaz, 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,- €   

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
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.  

 
 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
2337/338 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 
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. Marián Igaz, 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 ..........................................................................................630,- € 
 
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.  
 
Lokalizácia pozemku    : Ul. Mateja Bela, k.ú. Trenčín 
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM  : odporúča zo dňa 06.08.2019 



Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 09.05.2019, 13.06.2019 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 06.05.2019  
 
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. 
 
 
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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, C-
KN parc.č. 2337/334 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Mgr. Peter Hegedüš, 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,- €   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
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.  

 
 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2337/334 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Mgr. Peter Hegedüš, 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 ..........................................................................................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.  
 
Lokalizácia pozemku    : Ul. Mateja Bela, k.ú. Trenčín 
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM  : odporúča zo dňa 06.08.2019 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 09.05.2019, 13.06.2019 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 06.05.2019  
 
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. 
 



Bod A) - D)

 
 
Bod E)

 


