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Vec: Žiadost' o poskytnutie informácie podl'a zák. č. 211/2000 Z. Z. o slobodnom prístupe
k informáciám INFO 58/14 - odpoveď

Dňa 21.7.2014 ste Mesto Trenčín ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona Č. 21112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám požiadali o poskytnutie informácie ohľadom novovybudovaného
chodníka na Opatovskej ceste v Trenčíne.

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií (USZPDI) v zmysle zadaných úloh,
ktoré bolo a je potrebné vykonať pre realizáciu Vašou petíciou požadovaného chodníka (chodník
medzi sídliskom Sihoť a Opatovou popri novovybudovanej ceste realizovanej investorom ŽSR ),
vykonal do dnešného dňa nasledovné úkony:

obstaral v mesiaci máj 2014 dodávateľa projekčných prác, odkonzultoval a zadal dodávateľovi
prípravu projektovej dokumentácie,
prevzal v mesiaci jún 2014 projektovú dokumentáciu v rozpracovanosti pre potreby určenia
trasy a predbežného vytipovania náročnosti majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
potrebných k realizácii chodníka, predbežne odkonzultoval s vlastníkom najväčšej časti
pozemkov pripravovaný zámer a predbežne dohodol spôsob usporiadania,
prevzal v mesiaci júl 2014 vyhotovenú projektovú dokumentáciu,
odovzdal v mesiaci júl 2014 Útvaru majetku mesta vybrané časti projektovej dokumentácie
potrebné pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.

Útvar majetku mesta (U MM) zadal v mesiaci júl 2014 prípravu geometrického plánu na
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov potrebných pre realizáciu chodníka a na odľíatie
poľnohospodárskej pôdy. Po dodaní geometrického plánu zadá UMM znalcovi v odbore stavebníctvo
prípravu znaleckého posudku a následne predloží na príslušné komisie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne ( MsZ) materiál na schválenie prevodu, resp. nadobudnutia potrebných pozemkov Mestom
Trenčín. Rovnako v tom čase spustí rokovania s príslušnými vlastníkmi pozemkov potrebných pre
realizáciu chodníka. Malo by sa jednať o dve fyzické osoby ajednu právnickú osobu, ktorá na
predchádzajúcich rokovaniach predbežne prisľúbila previesť pozemky na Mesto Trenčín za
symbolickú cenu. Predpoklad schvaľovania majetkového prevodu na MsZje september 2014.

USŽPDI v druhej polovici mesiaca august 2014 v spolupráci s UMM zabezpečí súhlasy vlastníkov
potrebných pozemkov na umiestnenie a realizáciu stavby apo ich získaní požiada príslušný stavebný
úrad o vydanie potrebných povolení. Rovnako požiada Okresný úrad v Trenčíne, odbor pozemkový,
o odňatie poľnohospodárskej pôdy. Na septembrovom MsZ požiada USŽPDI o zmenu rozpočtu
potrebnú pre zabezpečenie financovania výkupu pozemkov a realizáciu požadovaného chodníka.



Predpoklad realizácie chodníkaje v období október až november 2014.
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