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V Trenčíne dňa 7.6.2022 



      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 22.06.2022   

s ch v a ľ u j e  

  

uzatvorenie dodatku č. 2  ku kúpnej zmluve č. 43/2013 uzatvorenej dňa 10.1.2014  medzi 

Mestom Trenčín ako predávajúcim a AGROTREND SLOVAKIA, s.r.o. ako kupujúcim, 

predmetom ktorej bol predaj nehnuteľnosti v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici - 

pozemku v k.ú.  Záblatie C-KN parc.č. 801/484 ostatná plocha o výmere 3010  m2  za účelom 

výstavby administratívnych a skladových priestorov pre svoju spoločnosť s podnikateľským 

zameraním stavebno-obchodných činností. 

Predmetom dodatku bude úprava článku IV. ods. 3/ tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

 

Pôvodný ods. 3/ článku IV. kúpnej zmluvy, ktorý znie:  

„Kupujúci je povinný ukončiť výstavbu administratívnych a skladových priestorov pre 

svoju spoločnosť s podnikateľským zameraním stavebno-obchodných činností v zmysle 

ustanovenia č. II. ods. 1 tejto zmluvy v zmysle príslušných povolení, vydaných v súlade s 

článkom 6 VZN Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v 

termíne do štyroch rokov odo dňa právoplatnosti aj posledného stavebného povolenia na 

všetky príslušné stavby (za deň ukončenia výstavby výrobnej haly sa pre účely tejto zmluvy 

rozumie deň, v ktorom nadobudne právoplatnosť aj posledné kolaudačné rozhodnutie na všetky 

príslušné stavby). Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu poskytne súčinnosť pri vydávaní 

príslušných povolení v zmysle platnej legislatívy.“ 

 

sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 

 

„Kupujúci je povinný ukončiť výstavbu administratívnych a skladových priestorov pre 

svoju spoločnosť s podnikateľským zameraním stavebno-obchodných činností v zmysle 

ustanovenia č. II. ods. 1 tejto zmluvy v zmysle príslušných povolení, vydaných v súlade s 

článkom 6 VZN Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v 

termíne do 30.6.2024 (za deň ukončenia výstavby výrobnej haly sa pre účely tejto zmluvy 

rozumie deň, v ktorom nadobudne právoplatnosť aj posledné kolaudačné rozhodnutie na všetky 

príslušné stavby). Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu poskytne súčinnosť pri vydávaní 

príslušných povolení v zmysle platnej legislatívy.“ 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Spoločnosť AGROTREND SLOVAKIA, s.r.o. uzatvorila dňa 10.1.2014 kúpnu zmluvu č. 

43/2013,   ktorej vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 24.7.2014, predmetom ktorej  

je predaj pozemku v území priemyselnej zóny za účelom výstavby  administratívnych 

a skladových priestorov pre svoju spoločnosť s podnikateľským zameraním stavebno-

obchodných činností. 

V súlade s podmienkami kúpnej zmluvy bolo dňa 20.8.2018 pre kupujúceho ako stavebníka 

vydané stavebné povolenie pre stavbu „Predajný sklad – priemyselný park Trenčín“, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť  dňa 19.9.2018.  

Z dôvodu, že po vypracovaní projektovej dokumentácie a v čase rozbehnutého stavebného 

konania na stavebnom úrade sa stali pozemky určené na výstavbu kapacitne a plošne 

nedostatočné novému zámeru, konateľ spoločnosť AGROTREND SLOVAKIA, s.r.o. požiadal 

listom dňa 12.7.2019 o kúpu časti susedného pozemku C-KN parc. č. 801/1 o výmere 3103 m2, 

ktorý Mesto Trenčín nadobudlo do svojho vlastníctva na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy 

so spoločnosťou HS-Tec, spol. s r.o. Vzhľadom k tomu, že v orgánoch Mesta Trenčín nebolo 

v tom čase rozhodnuté o spôsobe predaja pozemkov, od kúpnej zmluvy ktorých odstúpila 



spoločnosť HS-Tec, spol. s.r.o., spoločnosť AGROTREND SLOVAKIA, s.r.o. nezačala 

s výstavbou stavby podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a požiadala o predĺženie lehoty 

na ukončenie výstavby o 2 roky. V zmysle tejto žiadosti a v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 632 z 13.8.2020 bol so spoločnosťou AGROTREND SLOVAKIA, 

s.r.o. uzatvorený dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. l43/2013. 

 Dňa 17.5.2022 bola Mestu Trenčín doručená žiadosť spoločnosti AGROTREND 

SLOVAKIA, s.r.o.  o ďalšie predĺženie lehoty na dokončenie stavby a to do termínu 30.6.2024 

z dôvodu nutnosti prepracovania a prehodnotenia pôvodného zámeru výstavby, ku ktorému 

došlo najmä šírením pandémie COVID 19. Výstavbu majú záujem v čo najkratšej dobe 

zrealizovať. 

 

 

Lokalizácia nehnuteľností  : k.ú. Záblatie, priemyselná zóna 

Stanovisko FMK pri MsZ  : odporúča zo dňa 2.6.2022 

Dopad na rozpočet   : bez dopadu 

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. 

 


