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     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 28.09.2022  

 

s ch v a ľ u j e    

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom  III. ods. 5. písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Trenčín – časť CKN 

parc.č. 2509/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, nachádzajúceho sa na Ul. 

Soblahovská v Trenčíne, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

do nájmu pre Slovenskú republiku-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom 

parkovania služobných vozidiel používaných v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru v Trenčíne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená, za cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

O d ô v o d n e n i e: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., na Ul. 

Soblahovská č. 65 v Trenčíne. Ministerstvo vnútra SR požiadalo o prenájom pozemku pre 

služobné činnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Prenájom pozemku by 

znamenal prínos pre plnenie služobných úloh a zefektívnil by výkon služobnej činnosti útvarov 

KR PZ tým, že sa výrazne uvoľní priestor pre parkovanie osobných služobných motorových 

vozidiel priamo v areáli dvora KR PZ. Uvedené by malo vplyv na skrátenie časov výjazdov 

k udalostiam vzniknutých počas výkonu služby. Predmetné autobusy sa pravidelne využívajú 

na presuny väčšieho počtu policajtov zo všetkých okresov  v prípade bezpečnostných opatrení 

v kraji, ako aj na území Slovenskej republiky a ich parkovanie   v priestoroch mimo areálu KR 

PZ zjednoduší ich využitie predovšetkým z dôvodu lepšej manipulácie a skrátenia času vjazdov 

a výjazdov, a skrátenia času príjazdov na miesto určenia.  

Pre zachovanie stability rozpočtových prostriedkov rezortu MV SR požiadali Mesto Trenčín, 

aby vyhodnotilo ich žiadosť s prihliadnutím na všeobecne prospešný záujem a rozhodlo o tom, 

že nájom sa poskytne za symbolickú cenu 1,00 € ročne, na dobu neurčitú, s prístupom 

k predmetu nájmu 24 hodín denne 7 dní v týždni, s prihliadnutím na charakter plnenia 

služobných povinností.  

Cena nájmu bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri MsZ v Trenčín dňa 

08.09.2022. Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom  

nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Trenčín –  časť CKN parc.č. 2509/13 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 88 m2, nachádzajúceho sa na Ul. Soblahovská v Trenčíne, 

zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Slovenskú republiky-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom  parkovania služobných vozidiel 

používaných v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, na dobu 

neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 

cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne. 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje ......................................................................   1,00 € 

 

 



O d ô v o d n e n i e: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., na Ul. 

Soblahovská č. 65 v Trenčíne. Ministerstvo vnútra SR požiadalo o prenájom pozemku pre 

služobné činnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Prenájom pozemku by 

znamenal prínos pre plnenie služobných úloh a zefektívnil by výkon služobnej činnosti útvarov 

KR PZ tým, že sa výrazne uvoľní priestor pre parkovanie osobných služobných motorových 

vozidiel priamo v areáli dvora KR PZ. Uvedené by malo vplyv na skrátenie časov výjazdov 

k udalostiam vzniknutých počas výkonu služby. Predmetné autobusy sa pravidelne využívajú 

na presuny väčšieho počtu policajtov zo všetkých okresov  v prípade bezpečnostných opatrení 

v kraji, ako aj na území Slovenskej republiky a ich parkovanie   v priestoroch mimo areálu KR 

PZ zjednoduší ich využitie predovšetkým z dôvodu lepšej manipulácie a skrátenia času vjazdov 

a výjazdov, a skrátenia času príjazdov na miesto určenia.  

Pre zachovanie stability rozpočtových prostriedkov rezortu MV SR požiadali Mesto Trenčín, 

aby vyhodnotilo ich žiadosť s prihliadnutím na všeobecne prospešný záujem a rozhodlo o tom, 

že nájom sa poskytne za symbolickú cenu 1,00 € ročne, na dobu neurčitú, s prístupom 

k predmetu nájmu 24 hodín denne 7 dní v týždni, s prihliadnutím na charakter plnenia 

služobných povinností.  

Vymedzenie predmetu nájmu bolo stanovené na základe vyjadrenia Mestského hospodárstva 

a správy lesov, m.r.o. ako užívateľa. Cena nájmu bola odporučená Finančnou a majetkovou 

komisiou pri MsZ v Trenčín dňa 08.09.2022. Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Lokalizácia pozemku   : k.ú. Trenčín, areál MHSL, m.r.o., Ul. Soblahovská 

Stanovisko VMČ Stred  : odporúča zo dňa 12.09.2022 

Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 08.09.2022 

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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


