
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 : 
 
pozemky v k.ú. Trenčín a v k.ú. Trenčianske Biskupice medzi Mestom Trenčín 
a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne :  
 
 pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 141/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2, 
odčlenená geometrickým plánom  č. 43468608-114/20 z pôvodnej C-KN parc.č. 141/6 
(pozemok nachádzajúci sa v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra) 

- novovytvorená C-KN parc.č. 621/63 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1322 
m2, odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-98-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 
621/1 (pozemok nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
na Jilemnického ulici). 
Celková výmera predstavuje 1631 m2. 

za  
 
 pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
k.ú. Trenčianske Biskupice 

- novovytvorená C-KN parc.č. 1127/177 zastavaná plocha o výmere 1717 m2, 
odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-88-20  z pôvodnej C-KN parc.č. 
1127/66 (pozemok nachádzajúci sa pod komunikáciou a chodníkom na Ul. Puškinovej 
a v areáli MŠ Stromová ulica). 

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 86 m2 v prospech Mesta Trenčín a predstavuje 
vysporiadanie záväzku vyplývajúceho zo Zámennej zmluvy evid. č. Mesta Trenčín 18/2016, 
evid. č. TSK 2016/0234  uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TSK, v zmysle ktorej sa TSK 
zaviazal vysporiadať v prospech Mesta Trenčín rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, 
t.j 86 m2.  
 
Zámena sa realizuje bez finančného vysporiadania. 
 
Účelom zámeny je : 
Pre Mesto Trenčín : 

- vysporiadanie pozemku  pod miestnou komunikáciou a chodníkom na Puškinovej 
ulici 

- vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Stromová 

Pre Trenčiansky samosprávny kraj: 
- vysporiadanie pozemku v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra 
- vysporiadanie časti areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb nachádzajúcej 

sa na Jilemnického ulici. 

 
O d ô v o d n e n i e : 

Ide o vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom na základe ich skutočného využívania a starostlivosti v súvislosti 
s plnením  úloh a potrieb Mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

 
 


