
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. Opatová, novovytvorená C-KN parc. č. 887/2 ostatná plocha 13 m2, 
odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-049-21  z pôvodnej C-KN parc.č. 887 
evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre JUDr. Dušana 
Ažaltoviča a manželku Mgr. Katarínu Ažaltovičovú,  za účelom  majetkovoprávneho   
vysporiadania   pozemku, ktorý je oplotený a dlhodobo užívaný ako predzáhradka, a na ktorom 
bude vybudovaný prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  kupujúcich, za kúpnu cenu 30,00 
€/m2. 
Celková kúpna cena prestavuje ...................................................................... 390,- €   
 
O d ô v o d n e n i e: 

        Ide o  oplotený  pozemok nachádzajúci sa na Ul. Opatovskej, ktorý slúži ako 
predzáhradka k rodinnému domu a takto bol užívaný po desaťročia právnymi predchodcami 
kupujúcich. JUDr. Dušan  Ažaltovič a manž. ako noví vlastníci rodinného domu požiadali 
Mesto Trenčín o odkúpenie novovytvoreného pozemku C-KN parc.č. 887/2, cez ktorý si 
kupujúci zabezpečia nový prístup k svojim nehnuteľnostiam.   Vstup do rodinného domu vo 
vlastníctve kupujúcich je v súčasnosti zabezpečený cez susediaci pozemok vo vlastníctve 
tretích osôb.  Daný pozemok  je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna 
cena bola stanovená rovnako, ako v obdobných prípadoch. 

2/  pozemok  v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3391/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 
m2, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre MUDr. Tibora 
Jankovského  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
súčasť dvora, za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2. 
Celková kúpna cena prestavuje .......................................................................... 150,- € 
 

O d ô v o d n e n i e: 

     Ide o pozemok  na Ul. Horný Šianec, nachádzajúci sa za oplotením kupujúceho a tvorí 
súčasť dvora. Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. Pozemok je 
pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. 
 


