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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.03.2021   
 
 
m e n í    
 
s účinnosťou od 18.11.2020 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 704 zo dňa 18.11.2020, 
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v á l i l o  
 
  
1/  v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v spojení s článkom 
III. ods. 5 písm. ab) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín spôsob 
prenechania stavebného objektu „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúceho sa v k.ú. 
Opatová, spájajúceho pozemky C-KN 4021 zastavaná plocha a nádvorie  a CKN 4017 zastavaná plocha 
a nádvorie, do nájmu  pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, za účelom získania 
právneho vzťahu k predmetu nájmu na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu pod názvom 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 
park (cyklotrasa),  na dobu 20 rokov s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu nájmu 1,- € ročne, s nasledovnými podmienkami :  
 

- nájomca je povinný zabezpečiť, aby bol predmet nájmu počas celej doby trvania 
nájmu  prístupný verejnosti, t.j. zabezpečený prejazd vozidiel a prechod chodcov, 

- nájomca bude vykonávať odborný výkon prevádzky a údržby cyklotrasy v rozsahu 
prináležiacom prevádzkovateľovi a zaväzuje sa plniť nasledovné povinnosti:  

 
a) zodpovedá tretím osobám, používajúcim cyklotrasu, za riadnu a bezpečnú prevádzku na nej, 
ako aj za škody, ktoré by vznikli na cyklotrase pri jej používaní, 
b) zabezpečí na vlastné náklady vykonávanie potrebnej údržby a opráv cyklotrasy 
c) zabezpečí na vlastné náklady odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej 
bezprostredného okolia, 
d) zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie vzniku škody v takom rozsahu, aby 
prevádzkou cyklotrasy a nedostatočnou starostlivosťou nebola spôsobená škoda na majetku vo 
vlastníctve prenajímateľa, 
e) preberá na seba aj zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov alebo osôb, realizujúcich 
činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou cyklotrasy, 
f) nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 
prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osoby 
alebo do podnájmu tretej osobe s výnimkou ním zriadenej organizácie, 
g) nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady príslušné orientačné značenie na 
cyklotrase, v súlade s platnou legislatívou a zabezpečovať jej údržbu a obnovu na vlastné 
náklady,  
h) nájomca zodpovedá tretím osobám v plnej miere za všetky škody, ktoré by v dôsledku 
realizácie, prevádzkovania, údržby, či rekonštrukcie a modernizácie cyklotrasy vznikli, 
i).nájomca preberá zodpovednosť za akékoľvek úrazy vzniknuté na cyklotrase počas celej doby 
nájmu. 

- nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet nájmu užívať 
riadnym a hospodárnym spôsobom a udržiavať ho na vlastné náklady v prevádzkyschopnom 
stave a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. 
Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na účel uvedený v tejto zmluve, 

- nájomca je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry     
v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park dodržiavať všetky 
legislatívne požiadavky právneho poriadku Slovenskej republiky pre tento typ stavby, 

- nájomca  oprávnený postúpiť práva a povinnosti nájomcu z tejto zmluvy v znení jej prípadných 
dodatkov jedine na ním zriadenú príspevkovú organizáciu Správu ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, IČO 37915568, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. O tomto postúpení práv 
a povinností je nájomca povinný prenajímateľa písomne informovať minimálne 5 dní vopred. 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   



 
O d ô v o d n e n i e :  
 
  Ide o stavebný objekt „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúci sa v k.ú. Opatová, spájajúci 
pozemky C-KN 4021  a CKN 4017. Uvedený mostný objekt „Most ponad Opatovský potok“ je súčasťou 
stavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad 
Váhom, priemyselný park,  ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. 
Stavba bude realizovaná zároveň aj z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Cyklotrasa bude vedená po moste ponad Opatovský potok na existujúcej asfaltovej komunikácii   
vedenej po konštrukcii mosta. Vybudovanie cyklotrasy si nevyžiada zásah do mostnej konštrukcie. Na 
jestvujúcej asfaltovej komunikácii sa vyspravia  lokálne poškodenia (výtlky, priečne a pozdĺžne trhliny). 
   Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom záujme, ktorej 
stavebníkom bude nájomca a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po dobu piatich rokov od 
finančného ukončenia projektu.  
 
    
2/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom  stavebného 
objektu „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúceho sa v k.ú. Opatová, spájajúceho pozemky 
C-KN 4021 zastavaná plocha a nádvorie  a CKN 4017 zastavaná plocha a nádvorie,   pre Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, za účelom získania právneho vzťahu k predmetu nájmu na 
zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park (cyklotrasa), na dobu 20 rokov 
s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 1,- € 
ročne, s nasledovnými podmienkami :  
 

- nájomca je povinný zabezpečiť, aby bol predmet nájmu počas celej doby trvania 
nájmu  prístupný verejnosti, t.j. zabezpečený prejazd vozidiel a prechod chodcov, 

- nájomca bude vykonávať odborný výkon prevádzky a údržby cyklotrasy v rozsahu 
prináležiacom prevádzkovateľovi a zaväzuje sa plniť nasledovné povinnosti:  

 
a) zodpovedá tretím osobám, používajúcim cyklotrasu, za riadnu a bezpečnú prevádzku na nej, 
ako aj za škody, ktoré by vznikli na cyklotrase pri jej používaní, 
b) zabezpečí na vlastné náklady vykonávanie potrebnej údržby a opráv cyklotrasy 
c) zabezpečí na vlastné náklady odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej 
bezprostredného okolia, 
d) zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie vzniku škody v takom rozsahu, aby 
prevádzkou cyklotrasy a nedostatočnou starostlivosťou nebola spôsobená škoda na majetku vo 
vlastníctve prenajímateľa, 
e) preberá na seba aj zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov alebo osôb, realizujúcich 
činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou cyklotrasy, 
f) nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 
prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osoby 
alebo do podnájmu tretej osobe s výnimkou ním zriadenej organizácie, 
g) nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady príslušné orientačné značenie na 
cyklotrase, v súlade s platnou legislatívou a zabezpečovať jej údržbu a obnovu na vlastné 
náklady,  
h) nájomca zodpovedá tretím osobám v plnej miere za všetky škody, ktoré by v dôsledku 
realizácie, prevádzkovania, údržby, či rekonštrukcie a modernizácie cyklotrasy vznikli, 
i).nájomca preberá zodpovednosť za akékoľvek úrazy vzniknuté na cyklotrase počas celej doby 
nájmu. 

- nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet nájmu užívať 
riadnym a hospodárnym spôsobom a udržiavať ho na vlastné náklady v prevádzkyschopnom 
stave a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. 
Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na účel uvedený v tejto zmluve, 

- nájomca je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry     
v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park dodržiavať všetky 
legislatívne požiadavky právneho poriadku Slovenskej republiky pre tento typ stavby, 

- nájomca  oprávnený postúpiť práva a povinnosti nájomcu z tejto zmluvy v znení jej prípadných 
dodatkov jedine na ním zriadenú príspevkovú organizáciu Správu ciest Trenčianskeho 



samosprávneho kraja, IČO 37915568, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. O tomto postúpení práv 
a povinností je nájomca povinný prenajímateľa písomne informovať minimálne 5 dní vopred. 

 
 
 
O d ô v o d n e n i e :  
  Ide o stavebný objekt „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúci sa v k.ú. Opatová, spájajúci 
pozemky C-KN 4021  a CKN 4017. Uvedený mostný objekt „Most ponad Opatovský potok“ je súčasťou 
stavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad 
Váhom, priemyselný park,  ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. 
Stavba bude realizovaná zároveň aj z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Cyklotrasa bude vedená po moste ponad Opatovský potok na existujúcej asfaltovej komunikácii   
vedenej po konštrukcii mosta. Vybudovanie cyklotrasy si nevyžiada zásah do mostnej konštrukcie. Na 
jestvujúcej asfaltovej komunikácii sa vyspravia  lokálne poškodenia (výtlky, priečne a pozdĺžne trhliny). 
   Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom záujme, ktorej 
stavebníkom bude nájomca a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po dobu piatich rokov od 
finančného ukončenia projektu.  
 
Zmena sa týka : 
 

- v texte uznesenia v bode 1/ a 2/ zmeniť účinnosť zmluvy nasledovne :  
 
.....na dobu 20 rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia na webovom sídle 
nájomcu v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako dňom nasledujúcim 
po dni doručenia písomného oznámenia nájomcu o začatí stavebných prác na predmete nájmu 
prenajímateľovi,...  
 
O d ô v o d n e n i e  k zmene uznesenia: 
 
   V procese prípravy návrhu  nájomnej zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
požaduje zmeniť účinnosť zmluvy a  schváliť odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, ktorá by začala 
plynúť po doručení oznámenia o začatí stavebných prác. Zmenu účinnosti nájomca požaduje  najmä 
z dôvodu zodpovednosti za mostný objekt od času, kedy budú reálne zahájené stavebné práce na 
výstavbe cyklotrasy. 
  
 
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 zmeniť  uznesenie tak, ako je uvedené 
v návrhu. 
 

 


