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Žiadosť o opätovné vyjadrenie
Žiadame Vás o opätovné vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku na Ulici Bratislavskej v k. ú.
Hanzlíkova, novovytvorená C-KN parc.č. 663/12 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 182 m2, odčlenená
geometrickým plánom č. 17905095-063-15, pre Ing. Antona Šimuniho, za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku, ktorý je oplotený a ohraničený živým plotom a slúži ako protihluková stena. Ide o
pozemok na Ul. Bratislavská nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a chodníkom.
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín
dňa 07.10.2015 odporučil odpredaj pozemku.
Na základe viacerých osobných rokovaní, ako aj žiadosti zo dňa 13.01.2016, žiadateľ žiada VMČ
Západ o prehodnotenie stanoviska zo dňa 25.11.2015 z dôvodu, že pozemok užíva 40 rokov, platí zaň daň
z nehnuteľnosti a udržiava ho.
Dňa 27.01.2016 Výbor mestskej časti Západ, zaujal stanovisko, že sa vyjadrí k žiadosti po
predložení stanoviska komisie pre riešenie cyklistickej dopravy v Trenčíne k trasovaniu cyklochodníkov na
Bratislavskej ulici.
Návrh na predaj pozemku bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ
dňa 28.01.2016. Komisia si vyžiadala stanovisko Útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín, zaujíma ju
najmä informácia o tom, či tento prevod nie je v konflikte s plánovanými riešeniami cyklistickej dopravy.
Dňa 04.02.206 Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín, Útvar dopravy MsÚ a Útvar stavebný
a životného prostredia MsÚ opätovne odporúča predaj v zmysle žiadosti. V zmysle stanoviska odborných
útvarov, pozemok nekoliduje s riešením cyklistickej dopravy, ktorá má byť v budúcnosti riešená na
Bratislavskej ulici, čo potvrdil aj spracovateľ generelu cyklistickej dopravy. Cyklistická doprava bude vedená
v hlavnom dopravnom priestore.
Žiadame Vás, aby ste na VMČ Západ opätovne prerokovali predmetnú žiadosť.

S pozdravom

Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
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