
 
Záznam 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 
ktoré sa konalo dňa 15.02.2018  na MsÚ v Trenčíne 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,   Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Richard 
Ščepko 
 
Neprítomní členovia :  Ing. Milan Gonda, Ing. Roman Herman, Ing. Vladimír Poruban 
 
Program: 
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 23.11.2017 
2. Návrh na odpustenie nájomného v KS Hviezda (Gymnázium Ľ. Štúra, Radosť, ZUŠ, 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami) 
3. Návrh VZN č. 0/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 12/2012 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín na kalendárny rok 
4. Návrh  na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení 
prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo 
dňa 06.07.2017 
5. Majetkové prevody UMM 
6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 
7. Rôzne 
   
 
MBA Peter Hošták PhD navrhol  zmeniť poradie bodov  programu   nasledovne : 
 
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 23.11.2017 
2. Návrh VZN č. 0/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 12/2012 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín na kalendárny rok 
3. Návrh na odpustenie nájomného v KS Hviezda (Gymnázium Ľ. Štúra, Radosť, ZUŠ, 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami) 
4. Návrh  na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení 
prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo 
dňa 06.07.2017 
5. Majetkové prevody UMM 
6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 
7. Rôzne 
   
Hlasovanie k programu :   Za: 4  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
 
 
K bodu 1/  Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 23.11.2017 
Zápisnica bola odsúhlasená bez pripomienok. 
Hlasovanie   :   Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
 
 
K bodu 2/ Návrh VZN č. 0/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 12/2012 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 
 
Mgr. Ľubica Kršáková-   
 



        Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v  § 6 ods. 12 písm. c) ukladá povinnosť obciam prijať 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje pre zriaďovateľov cirkevnej základnej umeleckej 
školy, zriaďovateľov cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľov cirkevnej materskej školy, zriaďovateľov 
cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľov súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľov 
súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľov súkromnej materskej školy a zriaďovateľov súkromného 
školského zariadenia a základné umeleckého školy, jazykové školy, materské školy a školské 
zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výška finančných prostriedkov určených na 
mzdy a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia a v  zariadeniach školského stravovania na žiaka školy. 
 Zároveň v § 6 ods. 12 písm. j) ukladá povinnosť obciam poskytnúť finančné prostriedky na žiaka 
cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, 
dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy a dieťa cirkevného a súkromného školského zariadenia z 
finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu  
(t.j. zákona č. 564/2004 Z.z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)    najmenej vo výške 88 % zo 
sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka  základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2018 
 

 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 

1234,90 € x 1086,72 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 

400,83 € x 352,73 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 

2297,85 € 2022,11 € 2022,11 € 

Dieťa školského klubu detí 

 

505,02 € 444,42 € 444,42 € 

 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 

173,88 € 153,02 € 153,02 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 

gymnázia 

x 153,02 € 153,02 € 

Žiak v centre voľného času 

 

258,52 € 227,50 € 227,50 € 

 
 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:    Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
 
 
K bodu 3/  Návrh na odpustenie nájomného v KS Hviezda (Gymnázium Ľ. Štúra, Radosť, ZUŠ, 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami) 
 
a/ Žiadosť o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre Gymnázium Ľ.Štúra TN (prezent.program) 
 
Žiadateľ:       Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín 
Podujatie:       Prezentačný program pre zahr. študentov a deti ZŠ z TSK a ich rodičov 
Dátum konania:   6.3.2018 

  18.4.2018   
   9.5.2018 
 21.6.2018 



 
 
 
Gymnázium Ľ.Štúra žiada o bezplatné zapožičanie priestorov Kina Hviezda: hlavnej sály v týchto 
termínoch: 

6.3.2018 v čase 8:00 – 11:00 (program pre študentov z Francúzska a Maďarska) 
18.4.2018 v čase 8:00 – 11:00 (program pre študentov z Francúzska a Maďarska) 
9.5.2018 v čase 8:00 – 11:00 (program pre študentov z Francúzska a Maďarska) 
21.6.2018  v čase 9:00 – 12:00 a 16:00 – 19:00 (program pre zahr.hostí a žiakov ZŠ TSK a ich 
rodičov) 

 
Suma za prenájom  by podľa VZN činila: 

dátum DIV.SALA ZRK. A FOYER SPOLU 

6.3.  (3 hod. á 25 €) 75,00 €   75,00 € 

18.4.  (3 hod. á 25 €) 75,00 €   75,00 € 

9.5.  (3 hod. á 25 €) 75,00 €   75,00 € 

21.6.  (2 x 3 hod. á 25 €)  150,00 €     150,00 € 

  
    375,00 € 

 
 
Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby ( príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, upratanie 
priestorov ...) 
 
Skutočnosti ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie:  

- V minulom roku žiadali o odpustenie nájmu na 3 podujatia. Bolo vyhovené s ohľadom na 

poskytovanie miestností v priestoroch školy na voľby  

 
Útvar KIS neodporúča tejto žiadosti vyhovieť, vzhľadom na to, že chceme neštandardné 
poskytovanie nájmov zdarma minimalizovať. Počet hodín oproti minulým rokom narastá, 
naviac, podľa nášho názoru Gymnázium ĽŠ je inštitúcia, pre ktorú takáto položka nebude 
likvidačná. 
 
Stanovisko komisie :  odporúča 
Hlasovanie:     Za:3  Proti : 1  Zdržal sa : 0  
 
b/ Žiadosť o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre Detský folklórny súbor RADOSŤ 
 
Žiadateľ:       Detský folklórny súbor RADOSŤ  
Podujatie:       Jarné vystúpenie DFS Radosť 
Dátum konania:   8. 4. 2018 
 
Žiadané priestory a časy: 

- divadelná sála     8. 4. 2017 14.00 – 18.00 hod t.j. 4 hodiny 

 

Počet hodín DIV.SALA ZRK. A FOYER SPOLU 

4 hodiny á 25 €  
 

  
                100,- 
€ 

Suma za prenájom  by 
podľa VZN bola:    100,- € 

 
(Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby: príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, technický 
dozor, upratanie priestorov ...) 
 
 
Skutočnosti ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie:  

 má svoje priestory v KS Dlhé Hony o rozlohe 210 m2 zdarma 

 DFS Radosť vystupuje na podujatiach mesta často bez nároku na honorár 



 aj iné folklórne súbory využívajú KS Hviezda pre svoje vystúpenia, prenájom si však hradia 

 v minulom roku im bol nájom odpustený 

 
Vzhľadom na to, že chceme neštandardné poskytovanie nájmov zdarma v KS Hviezda 
minimalizovať, Útvar KIS neodporúča tejto žiadosti vyhovieť. 
 
Stanovisko komisie : neodporúča 
Hlasovanie:     Za:1  Proti : 3  Zdržal sa : 0  
 
 
c/ Žiadosť o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre ZUŠ Trenčín (nácviky a vystúpenia v r.2017) 
 
Žiadateľ:       Základná umelecká škola K.Pádivého Trenčín 
Podujatie:       nácviky a podujatia ZUŠ počas roku 2018 
Dátum konania:   2018 
 
Základná umelecká škola Trenčín žiada o bezplatné poskytnutie priestorov Kina Hviezda: divadelnej 
sály pre nácviky a verejné vystúpenia v roku 2018 v týchto termínoch (v rozsahu á 5 hodín) 
25.1.,  15.2.,  22.3.,  26.4.,  17.5.,  31.5.,  14.6.,  28.6.,  27.9.,  25.10.,  29.11.,  13.12.2018. 
 

podujatie DIV.SALA ZRK. A ZRK. B ZRK. C 
ZRUSENE 
NACVIKY SPOLU 

12 x 5 hod. (á 25 €) 1 500 €        

            1 500,00 € 
 
Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby ( príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, upratanie 
priestorov ...) 
 
Na základe čl. 9 ods. 2  VZN č. 12/2011 je primátor mesta oprávnený odpustiť  nájom v kultúrnom 
zariadení po prerokovaní vo Finančnej a majetkovej komisii MsZ, ak je to v záujme mesta. 
 
Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. Aj napriek dobrým priestorovým 
podmienkam v jej budove na námestí SNP, chýba im javisko, ktoré je potrebné pre výučbu návykov 
vystupujúcich detí (divadelníkov, tanečníkov i orchestra) v reálnom priestore divadelnej sály. Zároveň 
vystúpeniami žiakov jednotlivých umeleckých odborov obohatia ich výučbu o praktické skúsenosti 
a zároveň rozšíria kultúrnu ponuku mesta pre verejnosť. 
 
Na základe tejto skutočnosti odporúčame odpustenie nájmu. 
 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
 
 
d/ Žiadosť o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre Organizáciu postihnutých chronickými 
chorobami v TN 
 
Žiadateľ:       Organizácia postihnutých chronickými chorobami v TN 
Podujatie:       Výročná členská schôdza 
Dátum konania:   8.3.2018 
 
 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami v TN žiada o bezplatné zapožičanie priestorov Kina 
Hviezda: hlavnej sály 8.3.2018 v čase 13:00 – 18:00 na členskú schôdzu organizácie 

 
Suma za prenájom  by podľa VZN činila: 

dátum DIV.SALA ZRK. A FOYER SPOLU 

6.3.  (5 hod. á 25 €) 125,00 €   125,00 € 

 



 
Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby ( príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, upratanie 
priestorov ...) 
 
Útvar KIS neodporúča tejto žiadosti vyhovieť, vzhľadom na to, že chceme neštandardné 
poskytovanie nájmov zdarma minimalizovať.  
 
Stanovisko komisie :  neodporúča 
Hlasovanie:     Za:1  Proti : 3  Zdržal sa : 0 
 
 
 
K bodu 4/  Návrh  na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri 
zabezpečení prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 
spoločnosť zo dňa 06.07.2017 
 
Ing. Miloš Minárech -  predložil uvedený  materiál a uviedol, že cieľom uzatvorenia Dodatku je 
zabezpečenie objektívneho zistenia skutočnej výšky úbytku tržieb z cestovného spôsobených 
rozdielnymi sadzbami cestovného v tarife MHD a PAD. 
 
Na základe návrhov strán k podmienkam Dodatku navrhujeme schváliť uzatvorenie Dodatku, 
predmetom ktorého bude: 

 
a) predĺženie skúšobného obdobia od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018, 
b) predĺženie lehoty na uzatvorenie dodatku, ktorým má byť stanovená náhrada úbytku tržieb z 

cestovného TSK a/alebo Mesta, vyvolaných rozdielnou sadzbou cestovného v tarife MHD a 
tarife PAD do 15.10. 2018, 

c) predĺženie lehoty nadobudnutia účinnosti dodatku, ktorým má byť stanovená náhrada úbytku 
tržieb z cestovného TSK a/alebo Mesta, vyvolaných rozdielnou sadzbou cestovného v tarife 
MHD a tarife PAD do 15.10. 2018 a posun termínu zániku Zmluvy k 15.10.2018 z dôvodu 
nenadobudnutia účinnosti dodatku ktorým má byť stanovená náhrada úbytku tržieb z 
cestovného TSK a/alebo Mesta, vyvolaných rozdielnou sadzbou cestovného v tarife MHD a 
tarife PAD najneskôr do 15.10.2018, 

d) zmena obdobia za ktoré má byť Mestu a/alebo TSK poskytnuté finančné vyrovnanie vo výške 
úbytku tržieb z cestovného v dôsledku využívania autobusov PAD pre MHD, a to od 01.07. 
2018 do 15.10.2018 v prípade zániku Zmluvy z dôvodu podľa bodu c). 

 

  
Diskusia:  prítomní prediskutovali predmetný   návrh   a následne  pristúpili k hlasovaniu   
 
Stanovisko komisie : odporúča  schváliť uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri 
zabezpečení prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 
spoločnosť zo dňa 06.07.2017 
 
Hlasovanie :              Za: 4          Proti :0           Zdržal sa : 0 
 
K bodu 5/ Majetkové prevody UMM 
 

I. Prenájom, predaj,   zámena, kúpa, vecné bremená 

 
1/ prenájom pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy o výmere 130 m2, pre 
Ing. Milan Bobák a manž.Jana, za účelom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľov a užívania 
pozemku na záhradkárske účely, a to na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 0,20€/m2 ročne. 
Ide o pozemok v lokalite záhradkárskej osady Váh na ulici Ľ. Stárka, ktorý sa nachádza medzi 
pozemkom – záhradou vo vlastníctve žiadateľky a Trenčianskym útulkom (karanténna stanica). 
Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č. 12/2011. 



Prenájom bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková cena ročného nájomného predstavuje............................................................... 26,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
2/prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 1866/1 zastavaná plocha a 
nádvorie plocha o výmere 1 m2, pre Slovenský hydrometeorologický ústav, na dobu neurčitú, za 
účelom umiestnenia pozorovacieho objektu ako súčasti štátnej hydrologickej siete, jeho rekonštrukcie, 
obnovy   pre Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava. Žiadateľ navrhuje cenu nájmu vo 
výške 10,- € za celú dobu nájmu. Ide o pozemok – zeleň nachádzajúcu sa medzi ulicami Dlhé Hony 
a Beckovská. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p. 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
3/ prenájom pozemkov vrátane spevnenej plochy komunikácie a chodníka v  k. ú. Trenčín, časť CKN 
parc.č.2315/445 o výmere 153 m2 a časť CKN parc.č.2315/647 o výmere 15 m2, pre spoločnosť 
GAUDEUM s.r.o., za účelom rozšírenia, úpravy komunikácie a jej napojenia na verejnú komunikáciu  
v súvislosti so stavbou  „Polyfunkčný bytový dom Gaudeum“,  za cenu  nájmu  v súlade s VZN 
12/2011 vo výške 1,- € za celý predmet nájmu, na dobu určitú  s účinnosťou odo dňa právoplatnosti 
stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, 
v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa 
uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Prenájmom 
pozemku si stavebník zabezpečí dostatočne iné práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Ide o pozemok, prístupovú komunikáciu, ktorou je zabezpečený prístup na pozemok žiadateľa na Ul. 
Východná.   

Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celkové nájomné predstavuje ............................................................................................1,- €  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
4/ prenájom pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 503/1 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 75 m2, pre spoločnosť EVE TN, s.r.o., za účelom vybudovania spevnenej plochy pre  
zabezpečenie vstupu do objektu vo vlastníctve žiadateľa,  na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 12,00 €/m2 ročne. 
Ide o pozemok – zeleň na Ul. Bratislavská, ktorý sa nachádza medzi pozemkom vo vlastníctve 
spoločnosti a chodníkom. 
Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č. 12/2011. 
Prenájom bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková cena ročného nájomného predstavuje............................................................... 900,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
  
5/ prenájom nehnuteľností vrátane spevnenej plochy časti chodníka a komunikácie v k.ú. Istebník, 
časť C-KN parc.č. 2/1 a časť C-KN parc.č.5 o celkovej výmere 142 m2 pre SEKO Komplex, s.r.o., za 
účelom úpravy jestvujúcej miestnej komunikácie v súvislosti so zriadením stavebného objektu SO 
309.1 „Úprava ul. Duklianskych hrdinov“, za cenu  nájmu  v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za 
celý predmet nájmu, na dobu určitú  s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia 
maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom 
povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 
rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Prenájmom pozemku si stavebník zabezpečí 
dostatočne iné práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 



Ide o časť miestnej komunikácie a chodníka  na Ul. Duklianskych hrdinov. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celkové nájomné predstavuje ............................................................................................1,- €  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
6/ prenájom nehnuteľnosti - pozemku a časti spevnenej plochy  chodníka v k.ú. Trenčín, časť C-KN 
parc.č. 1506/1 v rozsahu 338 m2 pre SAVE-TECH, s.r.o., za účelom úpravy pozemku formou 
sadových úprav, t.j. zatrávnenia a jeho ďalšej údržby so zachovaním verejného prístupu, za cenu 
nájmu v súlade s VZN 12/2011 ods. 9b vo výške 1,- € za celý predmet nájmu, počas celej doby 
užívania pozemku za podmienky ďalšej údržby a zabezpečenia verejného prístupu, na dobu neurčitú.  
Ide o časť chodníka  na Kukučínovej ulici v Trenčíne.  
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celkové nájomné predstavuje ............................................................................................1,- €  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
7/ Dňa 09.11.2016 bola uzatvorená Nájomná zmluva č. 23/2016 medzi Mestom Trenčín a SAVE-
TECH, s. r. o, za účelom výstavby napojenia na miestnu komunikáciu v súvislosti s realizáciou stavby 
„Servisné centrum SAVE-TECH 2.etapa“, ktoré bude po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta 
Trenčín, za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za celý predmet nájmu, na dobu určitú 
s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby  
uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín 
ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti 
stavebného povolenia.  
Predmetom nájomnej zmluvy bolo dočasné užívanie nehnuteľnosti – pozemku časti spevnenej plochy 
chodníka v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 1506/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 86 
m2. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného 
povolenia maximálne do termínu 30.09.2017. Vzhľadom na uplynutie doby nájmu bolo spoločnosti 
SAVE-TECH, s. r. o. zaslané Upozornenie na uplynutie doby nájmu, na základe ktorého spoločnosť 
požiadala o predĺženie doby nájmu na dobu určitú do termínu 09.11.2018. Žiadateľ svoju žiadosť 
odôvodňuje tým, že plánovaná kolaudácia stavby je predpokladaná v lete 2018.  
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. USŽP 2016/34307/86317/3/Km, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.7.2016. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Nájomné od účinnosti novej nájomnej zmluvy do 26.7.2018 predstavuje .............................1,- € 
Nájomné od 27.7.2018 do 09.11.2018 ( 106 dní) predstavuje .............................................49,95 € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
8/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kubranskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 1762/2 
orná pôda o výmere 48 m2 zodpovedajúca E-KN parc.č. 2757/11 ostatné plochy pre Jozefa Reháka, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku využívaného ako prístup 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,  za kúpnu cenu 15,- €/m2. Predaj bude realizovaný v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/19914 Zb. o majetku a obcí v platnom znení.  
Celková kúpna cena predstavuje..........................................................................................720,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
9/ predaj pozemkov v k.ú. Trenčín – novovytvorená CKN parc.č. 2159/19 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 14 m2 a novovytvorená CKN parc.č. 2159/20 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2, obe odčlenené geometrickým plánom z pôvodnej CKN parc.č. 3396/22, pre MUDr. 
Petra Kaščáka, za účelom zabezpečenia prístupu ku garážam vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu 
cenu vo výške 15,00 €/m2.  
Ide o pozemky nachádzajúce sa na Ul. Cintorínska v Trenčíne, kde žiadateľ vlastní 2 z radových 
garáží. Pozemky sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Kúpna cena bola stanovená 
v zmysle VZN č. 7/2003.  



Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje  ..........................................................................................    420,00 € 
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
10/ predaj pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 980/1 ostatná plocha o výmere cca 25 m2 
(výmera bude spresnená geometrickým plánom), pre Minárech Jozef, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, na ktorom je umiestnená časť stavby – zastrešený vstup do objektu vo 
vlastníctve žiadateľa a priľahlého   pozemku, ktorý je využívaný ako zeleň,   za kúpnu cenu min. vo 
výške znaleckého posudku. 
Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. 
Zlatovská pri prevádzke žiadateľa.  
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá  svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
11/ predaj pozemku v k. ú. Orechové, časť C-KN parc. č. 732/1 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere cca 20 m2 pre  Expo Byty, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod časťou parkoviska a zarovnania línie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti za kúpnu cenu  vo 
výške 45,- €/m2. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul.Žabinská, ktorý je priľahlý k pozemku vo vlastníctva spoločnosti.  

Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá  svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
Celková kúpna cena predstavuje cca ........................................................................ 900,- € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
12/ Finančná a majetková komisia dňa 23.11.2017 odporučila predaj pozemku v k.ú. Orechové, 
novovytvorená  C-KN parc.č. 763/4 ostatná plocha o výmere 98 m2, pre O.M.K.BUILDING, s.r.o., za 
účelom zriadenia bezpečnejšieho vjazdu a prístupu k nehnuteľnostiam a scelenia pozemku 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.  
Výška kúpnej ceny bola stanovená Znaleckým posudkom č. 2/2018 vyhotoveným Ing. Pavlom 
Rosívalom a  predstavuje sumu 950,- EUR (9,69 €/m2) 
 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Hrádzová, medzi miestnou komunikáciou a pozemkami vo 
vlastníctve kupujúcich. 
Odborné útvary MsÚ odporučili predaj predmetného pozemku, s podmienkou zriadenia 
bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného v prospech oprávneného 
Mesta Trenčín na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v budúcnosti prípadné uskutočnenie výstavby, 
umiestnenia prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: rozšírenie miestnej 
komunikácie, verejné osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, plynu, verejná kanalizácia, 
elektrická komunikačná sieť a prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu v prospech 
oprávneného z vecného bremena a ním určených fyzických a právnických osôb. Ďalšou podmienkou 
je vedľajšie dojednanie práva spätnej kúpy v prospech predávajúceho, ktoré spočíva v povinnosti 
kupujúceho spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť za tých istých podmienok, za akých ju 
pôvodne kúpil a to v prípade, že je vo výhľadovom záujme predávajúceho zrealizovať v budúcnosti na 
nehnuteľnosti investičnú stavbu. Kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k prevádzanej 
nehnuteľnosti na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho, alebo len 
za podmienky, že v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým tým povinnostiam, ktoré mu 
ako kupujúcemu vyplývali voči predávajúcemu z kúpnej zmluvy, pričom tento súhlas alebo nesúhlas 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení. 



Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................  950,00 € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
13/ Finančná a majetková komisia dňa 23.11.2017 odporučila predaj pozemku v k.ú. Orechové, 
novovytvorená C-KN parc.č. 763/5 ostatná plocha o výmere 25 m2 evidovaná na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Čupalka Maroš a manž. Dana, za účelom zriadenia 
bezpečnejšieho vjazdu a prístupu k nehnuteľnosti  a scelenia pozemku  s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.  
Výška kúpnej ceny bola stanovená ako v obdobnom prípade pre O.M.K. BUILDING, s.r.o. a  
predstavuje sumu 242,25 EUR (9,69 €/m2) 
 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Hrádzová, medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo 
vlastníctve kupujúcich. 
Odborné útvary MsÚ odporučili predaj predmetného pozemku, s podmienkou zriadenia 
bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného v prospech oprávneného 
Mesta Trenčín na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v budúcnosti prípadné uskutočnenie výstavby, 
umiestnenia prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: rozšírenie miestnej 
komunikácie, verejné osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, plynu, verejná kanalizácia, 
elektrická komunikačná sieť a prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu v prospech 
oprávneného z vecného bremena a ním určených fyzických a právnických osôb. Ďalšou podmienkou 
je  vedľajšie dojednanie práva spätnej kúpy v prospech predávajúceho, ktoré spočíva v povinnosti 
kupujúceho spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť za tých istých podmienok, za akých ju 
pôvodne kúpil a to v prípade, že je vo výhľadovom záujme predávajúceho zrealizovať v budúcnosti na 
nehnuteľnosti investičnú stavbu. Kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k prevádzanej 
nehnuteľnosti na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho, alebo len 
za podmienky, že v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým tým povinnostiam, ktoré mu 
ako kupujúcemu vyplývali voči predávajúcemu z kúpnej zmluvy, pričom tento súhlas alebo nesúhlas 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

Ďalšou podmienkou odborných útvarov Mestského úradu v Trenčíne je odčlenenie pozemku, ktorý 
bude predmetom predaja, 0,5 m od hrany telesa komunikácie. 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................  242,25 € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
14/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, časť C-KN parc. č. 3487/13 ostatná plocha o výmere cca 262 m2 
(výmera bude spresnená geometrickým plánom), pre Palčeková Marta, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania a scelenia s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 
30,00 €/m2.  
Ide o svahovitý a kaskádovitý pozemok nachádzajúci sa na ulici Nad Tehelňou, medzi jestvujúcou 
zástavbou garáží a pozemkom vo vlastníctve kupujúcej. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie 
osoby nevyužiteľný.  Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje cca ...........................................................................  7860,00 € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
15/ predaj pozemkov v k. ú. Orechové, E-KN parc. č. 841 ostatná plocha o výmere 17 m2 pre  Milan 
Vánik, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s pozemkami vo vlastníctve 
kupujúceho, za kúpnu cenu 15, - €/m2.  
Ide o pozemok, ktorý je priľahlý k pozemku vo vlastníctve kupujúceho na ulici Horné Orechové. 

Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.  

Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................  255,- € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 



 
16/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 174/6 zastavaná plocha o výmere 28 
m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 174/4 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre ELHOLM, s.r.o., za účelom vysporiadania pozemku, cez 
ktorý má spoločnosť zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam a za účelom jeho zlepšenia, za 
kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom č. 68/2017 vyhotoveným znalcom  Ing. Jaroslavom 
Hrabovským vo výške 110,44 €/m2. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Palackého – vstup do dvora spoločnosti ELHOLM, s.r.o., vedľa 
Retro restaurant. 
Odborné útvary MsÚ odporučili predaj predmetného pozemku, s podmienkou zriadenia 
bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného v prospech oprávneného 
Mesta Trenčín na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v budúcnosti prípadné uskutočnenie výstavby, 
umiestnenia prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: rozšírenie miestnej 
komunikácie, verejné osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, plynu, verejná kanalizácia, 
elektrická komunikačná sieť a prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu v prospech 
oprávneného z vecného bremena a ním určených fyzických a právnických osôb. Ďalšou podmienkou 
je  dojednanie práva spätnej kúpy v prospech predávajúceho, ktoré spočíva v povinnosti kupujúceho 
spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť za tých istých podmienok, za akých ju pôvodne kúpil a to 
v prípade, že je vo výhľadovom záujme predávajúceho zrealizovať v budúcnosti na nehnuteľnosti 
investičnú stavbu. Kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti na 
tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho alebo len za podmienky, že v 
scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým tým povinnostiam, ktoré mu ako kupujúcemu 
vyplývali voči predávajúcemu z kúpnej zmluvy, pričom tento súhlas alebo nesúhlas schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
VMČ na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 neodporučil  predaj pozemku. 
Celková kúpna cena predstavuje  .....................................................................3.092,32 € 
Stanovisko komisie: neprijala uznesenie  
Hlasovanie:     Za:2  Proti : 2  Zdržal sa : 0 
 
17/ zámena nehnuteľností – pozemku medzi Mestom Trenčín a vlastníkmi pozemku zapísaných 
na LV č. 10215 nasledovne :   
 
Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 2237/529 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, 
nachádzajúci sa na Ul. Saratovskej vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti  AMANN 
Slovakia, a.s.r.    

 
za 

pozemok vo vlastníctve spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 10215  
- C-KN parc.č. 2237/472 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, nachádzajúci sa pred  

bytovým domom na Saratovskej ul. č. 7388 
 
Žiadatelia požiadali o zámenu pozemku z dôvodu, že pôvodný pozemok, na ktorom malo byť 
vybudované stojisko pre smetné nádoby nie je vhodný, nakoľko je svahovitý   a nachádzajú sa v ňom 
viaceré vedenia inžinierskych sietí. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Zámena nehnuteľností bude zrealizovaná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
18/ kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Kubrá, novovytvorené C-KN parc.č. 2278/146 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2 a C-KN parc.č. 2278/147 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 94 m2 (spolu 152 m2), odčlenené geometrickým plánom z pôvodnej E-KN parc.č. 57 
záhrada, od Ing. Aleny Pohorencovej, RNDr. Kataríny Novákovej, Ing. Alexeja Ševčíka a Márii 
Vančovej, za účelom vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod chodníkmi vedúcimi popri ceste 
III. triedy č. 1872 v k.ú. Kubrá, za kúpnu cenu vo výške 30,- €     
Celková kúpna cena predstavuje....................................................................          4.560,-  € 



Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
19/ Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne odporučila dňa 24.08.2017 kúpu pozemkov do 
vlastníctva Mesta Trenčín  v k. ú. Kubrá, E-KN parc. č. 885 orná pôda o výmere 21 m2 (Ul. M. Hricku), 
E-KN parc. č. 1146 orná pôda o výmere 266 m2, E-KN parc. č. 1147 orná pôda o výmere 133 m2 a E-
KN parc. č. 1148 orná pôda o výmere 109 m2 (Ul. K výstavisku) /výmera spolu 529 m2/ od Rudolfa 
Kalika, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádza časť 
chodníka a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 30,-/m2, celková kúpna cena 
predstavuje 15.870,- €.  
P. Rudolf Kalik s kúpnou cenou nesúhlasil a predložil na Útvar majetku mesta Trenčín Znalecký 
posudok č. 78/2017, vypracovaný znalcom Ing. Pavlom Rosívalom, v zmysle ktorého je kúpna cena za 
uvedené pozemky určená 45,46 €/m2, celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení 24.000,- €. 
Mesto Trenčín dalo vypracovať Znalecký posudok č. 5/2018, vypracovaný znalcom Ing. Ladislavom 
Horným, v zmysle ktorého je kúpna cena nasledovne:   

- E-KN parc. č. 885 orná pôda o výmere 21 m2 za kúpnu cenu 29,90 €/m2 (Ul. M. Hricku) 
- E-KN parc. č. 1146 orná pôda o výmere 266 m2, E-KN parc. č. 1147 orná pôda o výmere 133 

m2 a E-KN parc. č. 1148 orná pôda o výmere 109 m2 (výmera spolu 508 m2), za kúpnu cenu 
35,74 €/m2 (Ul. K výstavisku) 

Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení 18.800,- €.  
Ide o pozemky nachádzajúce sa pod komunikáciou na Ul. K výstavisku a Ul. M. Hricku v Trenčíne.  
Stanovisko komisie: komisia stiahla bod z rokovania a požaduje ho opätovne predložiť na 
prerokovanie v mesiaci jún 2018 
Hlasovanie :   Za: 4  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
 
 
20a/ prevzatie nehnuteľností – pozemkov do nájmu od URBÁRU KUBRÁ – TRENČÍN, p.s., v k.ú. 
Kubrá novovytvorená C-KN parc.č. 629/88 zastavaná plocha o výmere 844 m2 a novovytvorená C-KN 
parc.č. 629/91 zastavaná plocha o výmere 589 m2, (celková výmera predstavuje 1433 m2) odčlenená 
geometrickým plánom z pôvodných E-KN parc.č.   1610/6 a 1610/3 zapísaných na LV č. 3332 ako 
spoluvlastníci členovia URBARU KUBRÁ – TRENČÍN, p.s., za účelom  zabezpečenia  dostatočne 
iného práva k pozemkom v zmysle § 139 ods.1 zakona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou 
Mesta Trenčín „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“, na dobu do majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov formou kúpy do vlastníctva Mesta Trenčín, za cenu nájmu  0,90 €/m2 
Ide o pozemky nachádzajúce sa medzi Ul. Armádna a Opatovská, ktoré sú dotknuté 
verejnoprospešnou stavbou Mesta Trenčín „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“. 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................1289,70 € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
20b/  kúpa nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín od URBÁRU KUBRÁ – 
TRENČÍN, p.s., v k.ú. Kubrá novovytvorená C-KN parc.č. 629/88 zastavaná plocha o výmere 844 m2 
a novovytvorená C-KN parc.č. 629/91 zastavaná plocha o výmere 589 m2, (celková výmera 
predstavuje 1433 m2) odčlenená geometrickým plánom z pôvodných E-KN parc.č.   1610/6 a 1610/3 
zapísaných na LV č. 3332 ako spoluvlastníci členovia URBARU KUBRÁ – TRENČÍN, p.s., za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budúcou komunikáciou v súvislosti s investičnou 
akciou Mesta Trenčín  „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“, za kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................. 42.990,- €  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
21/ kúpa nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov dotknutých investičnou akciou Mesta Trenčín „MK Jahodová – slepá ulica“ 
v Trenčíne, za kúpnu cenu   vo výške 30,- €/m2 nasledovne :   

a/ novovytvorená C-KN parc.č. 1906/79 ostatná plocha o výmere 14 m2 od vlastníka 
zapísaného na LV č. 3013 ako Martina Sharp v podiele 1/1-ina, kúpna cena predstavuje 420,- € 



b/ novovytvorená C-KN parc.č. 1906/80 zastavaná plocha o výmere 10 m2 od vlastníka 
zapísaného na LV č. 3007 ako MUDr. Roman Podolák a manž. Zlatica v podiele 1/1-ina, kúpna 
cena predstavuje 300,- €     
c/ novovytvorená C-KN parc.č. 1906/81 ostatná plocha o výmere 1 m2 od vlastníka zapísaného 
na LV č. 2963 ako Richard Mičko a manž. Lucia v podiel 1/1-ina, kúpna cena predstavuje 30,- €   
d/ novovytvorená C-KN parc.č.  1906/82 ostatná plocha o výmere 1 m2, novovytvorená C-KN 
parc.č. 1906/83 orná pôda o výmere 10 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 1906/84  ostatná plocha 
o výmere 5 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 1906/85 orná pôda o výmere 4 m2 (celková výmera 
predstavuje  19 m2) od vlastníka zapísaného na LV č. 2964 ako Patrik Kútny a manž. Henrieta 
v podiele 1/1-ina, kúpna cena predstavuje 600,- € 

Všeobecná hodnota pozemkov v zmysle Znaleckého posudku vypracovaného Ing. Ladislavom 
Horným predstavuje 29,92 €/m2  
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................1.350,- € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
        
22/ kúpa nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov dotknutých investičnou akciou Mesta Trenčín „Chodník Trenčín – 
Nozdrkovce II. etapa“, za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom vo výške  27,97 €/m2 nasledovne 
:  
a/ novovytvorená C-KN parc.č. 1130/138 orná pôda o výmere 561 m2, novovytvorená  C-KN 
parc.č. 1130/139 orná pôda o výmere 54 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 1130/140 orná pôda 
o výmere 4 m2   a C-KN parc.č. 1130/141 orná pôda o výmere 446 m2 (celková výmera predstavuje 
1065 m2) odčlenené geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1130/1 zapísanej na LV č. 4541 
ako spoluvlastníci členovia Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice, kúpna 
cena predstavuje ........................29.788,05 
 
b/ novovytvorená C-KN parc.č. 384/3 zastavaná plocha o výmere 3 m2, odčlenená geometrickým 
plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 384/2 zapísanej na LV č. 3064 ako vlastník Elena Červeňanová 
v podiele 1/1-ina, kúpna cena predstavuje .....................83,91 €  
 
c/ novovytvorená C-KN parc.č. 1130/137 ostatná plocha o výmere 13 m2, odčlenená geometrickým 
plánom z pôvodnej E-KN parc.č. 1130/2 zapísanej na LV č. 5037 ako vlastník Trenčianska 
Biskupická pasienková spoločnosť, správca Slovenský pozemkový fond, kúpna cena 
predstavuje........ 363,61 €  (vzhľadom k tomu, že ide o neznámeho vlastníka, majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemku bude riešené formou vyvlastnenia)  
 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 30.235,57 € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
 
23/kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín v k. ú. Kubra, novovytvorená C-KN parc.č. 629/87 
zastavaná plocha o výmere 143 m2, odčlenená z pôvodnej C-KN parc.č. 629/59, od Ing. Viktor 
Komandera, za účelom vysporiadania pozemku v súvislosti s investičnou akciou Mesta Trenčín 
„Prepojenie ulíc Opatovská  - Armádna“, za kúpnu cenu vo výške 30,- €     
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................          4290,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
24/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „PRÍPOJKA 
KANALIZÁCIE PRE REŠTAURAČNÉ ZARIADENIE PLÁŽ NA OSTROVE“ na pozemkoch v k.ú. 
Zamarovce,  C-KN parc.č. 1067/1 ostatné plochy a C-KN parc.č. 1079 zastavané plochy a nádvoria, 
pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 95/17 a vzťahuje 
sa na časť pozemkov o výmere 146 m2, v prospech M.I.M. Real, s. r. o.. Vecné bremeno spočíva 
v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu GP:  



- zriadenie  a existenciu  inžinierskych sietí – kanalizácie oprávneného z vecného bremena, a to 
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 95/17 na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí  

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizácie po dobu jej 
životnosti a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 95/17 v k.ú. Zamarovce 

Výška jednorazovej odplaty bude stanovená Znaleckým posudkom.  V zmysle doloženého znaleckého 
posudku jednorazová odplata predstavuje 950,- € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
25/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „Bytový dom 

16 b.j.“  Bavlnárska ulica Trenčín, pre  stavebný objekt „SO 01 Káblový rozvod NN“   na pozemku v  

v k.ú. Hanzlíková, C-KN parc.č. 632 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah a priebeh vecného 

bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 45682925-96/2017 a vzťahuje sa na časť pozemku 

o výmere 6,25 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., platiteľ BONO-

DEVELOPMENT, s.r.o. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti 
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu GP: 
  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 6/2018 vyhotoveným Ing. Andrej 
Gálik a predstavuje sumu  zaokrúhlene 57,- €.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
26/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „Trenčín, 
Soblahovská ulica“  SO 01 – Prípojka kanalizácie pre B.D. č. 3/1132, na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-
KN parc.č. 1916/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.3377 zastavaná plocha a nádvorie a C-
KN parc.č.3306/1 zastavaná plocha a nádvorie, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 
vyznačený Geometrickým plánom č. 29/17 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 211 m2, 
v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV č.3911 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti : 

a) zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky a potrubia 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a akékoľvek 

iné stavebné úpravy kanalizačnej prípojky a potrubia a ich odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovým a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávnenými za účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti uvedených 
v bode a) a b)    

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 233/2017 vyhotoveným Ing. Juraj 
Sedláček a predstavuje sumu  zaokrúhlene 500,- €.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
27/ návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech AAF 
INTERNATIONAL, s.r.o., Trenčín  
Ide o budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v k.ú. Záblatie, priemyselný park, 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to C-KN parc.č. 815/25, C-KN parc.č.815/68, C-KN parc.č.815/68, 
pričom rozsah a priebeh VB bude vyznačený GP po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie VB 
bude určená znaleckým posudkom.  
Oprávnený z vecného bremena: AAF INTERNATIONAL, s.r.o., Trenčín,  IČO: 36 342 297 
Budúce vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Budúceho povinného ako vlastníka zaťažených 
nehnuteľností strpieť: 



- zriadenie a uloženie splaškovej a vodovodnej prípojky a VN rozvody 
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy splaškovej a vodovodnej prípojky a VN rozvodov a ich odstránenie 
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností vyššie 
uvedenými 
za podmienok: 
- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní stavby, 
geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký posudok 
zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 
- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu určenú 
znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 
- budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby. 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 

 
28/ kúpa pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov dotknutých investičnou akciou Mesta Trenčín – stavbou „Chodník Hanzlíkovská“: 

a) Pozemok v k.ú. Záblatie - novovytvorená C-KN parc.č. 1072/4 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 72 m2, odčlenená z pôvodnej C-KN parc.č. 1072 zapísaný na LV č. 2131 ako 
vlastník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava  za kúpnu cenu v zmysle znaleckého 
posudku vo výške 34,80 €/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 2.505,60 €     

b) Pozemok v k.ú. Hanzlíková - novovytvorená C-KN parc.č.  727/4 záhrady o výmere 1 m2 
a novovytvorená C-KN parc. č. 727/5 záhrady o výmere 3 m2, oba odčlenené z pôvodnej C-
KN parc. č. 727/1 zapísaný na LV č. 1608 ako vlastník Ivan Jánošík  za kúpnu cenu 
v zmysle znaleckého posudku vo výške 31,42 €/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 125,68 €     

Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
29/ kúpa pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov dotknutých investičnou akciou Mesta Trenčín – stavbou „Cyklotrasy, SO ul. Záblatská - 
Bratislavská“: 

a) Pozemok v k.ú. Záblatie - novovytvorená C-KN parc.č. 818/143 orná pôda o výmere 18 m2, 
odčlenená z pôvodnej C-KN parc.č. 818/22 zapísaný na LV č. 2435 ako vlastník LUTRANS – 
REAL, s.r.o.  za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 14,34 €/m2, t.j. za 
celkovú kúpnu cenu 258,12 €     

b) Pozemky v k.ú. Záblatie:  

 novovytvorená C-KN parc. č. 1077/4 zast. pl. o výmere 212 m2 odčlenená z pôvodnej 
C-KN parc. č. 1077/1  

 novovytvorená C-KN parc. č. 1090/37 zast. pl. o výmere 419 m2 odčlenená 
z pôvodnej C-KN parc. č. 1090/1  

 novovytvorená C-KN parc. č. 1090/39 zast. pl. o výmere 3 m2 odčlenená z pôvodnej 
C-KN parc. č. 1090/8 

 novovytvorená C-KN parc. č. 1090/34 zast. pl. o výmere 20 m2 odčlenená z pôvodnej 
C-KN parc. č. 1090/22  

 novovytvorená C-KN parc. č. 1090/33 zast. pl. o výmere 12 m2 odčlenená z pôvodnej 
C-KN parc. č. 1090/23  

 novovytvorená C-KN parc. č. 1090/35 zast. pl. o výmere 52 m2  a novovytvorená C-
KN parc. č. 1090/36 zast. pl. o výmere 15 m2, odčlenené z pôvodnej C-KN parc. č. 
1090/26 

všetky zapísané na LV č. 2131 ako vlastník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava za kúpnu 
cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 14,34 €/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 10.511,22 €     

Stanovisko komisie:  odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 



 
30/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na zámenu nehnuteľností – pozemkov medzi 
Mestom Trenčín a CAPITIS development, s. r. o. nasledovne: 
 

- pozemok C-KN parc.č. 780/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 v k.ú. Kubrá, vo 
vlastníctve žiadateľa  

 
za 
 
- pozemky novovytvorená C-KN parc.č. 767/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2 

v k.ú. Kubrá odčlenená GP 7/2018, novovytvorená C-KN parc.č. 2342/9 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 122 m2 v k.ú. Kubrá odčlenená GP č. 33183287-15-08 a C-KN parc.č. 
767/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2 v k.ú. Kubrá vo vlastníctve Mesta 
Trenčín. Celková výmera pozemkov spolu je 404 m2.  

 
Účelom zámeny bude : 

- pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku, na ktorom bude vybudovaná obojsmerná 
komunikácia pre motorové vozidlá spájajúca Žilinskú ulicu so spevnenou plochou na pozemku 
C-KN parc.č. 767/1, umožňujúcu prístup a príjazd k obytnému domu na pozemku C-KN 
parc.č. 777 a k jestvujúcim garážam. 

 
- pre CAPITIS development, s.r.o. –  vybudovanie parkoviska a prístupu  k stavbe „bytový 

dom s polyfunkčným prízemím“   
 
Rozdiel vo výmerách predstavuje 149 m2 a bude riešený finančným vyrovnaním v prospech Mesta 
Trenčín vo výške 45,- €/m2, celkové finančné vyrovnanie predstavuje 6.705,- €.  Dňa 25.2.2009 bola 
medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou CAPITIS s.r.o. uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 
248/2008, ktorej predmetom bol záväzok budúceho predávajúceho predať  budúcemu kupujúcemu  
pozemky v k.ú. Kubra C-KN parc.č. 2432/9 o výmere 122 m2 a C-KN parc.č. 767/11 o výmere 55 m2, 
za celkovú kúpnu cenu vo výške 2676,- €. V zmysle článku IV tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli 
na zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve CAPITIS, s.r.o.  C-KN  parc.č. 780/4 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku C-KN parc.č. 780/4 strpieť právo prechodu a prejazdu 
obojsmerne ako cestné prepojenie Žilinskej ulice a pozemku C-KN parc.č. 767/1. Zároveň bolo 
dohodnuté, že na pozemku C-KN parc.č. 2342/9 bude  zriadené vecné bremeno  spočívajúce 
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť právo prechodu na tomto pozemku ako pokračovanie chodníka 
zo Žilinskej ulice na spevnenú plochu hrádze. 
     Právny nástupca spoločnosti -  CAPITIS Development s.r.o. požiadala o zrušenie pôvodnej zmluvy 
a uzatvorenie novej  zámennej zmluvy tak, ako je vyššie uvedené. Na pozemku C-KN parc.č. 780/4 
žiadateľ vybuduje na vlastné náklady obojsmernú komunikáciu, ktorú následne po skolaudovaní 
odovzdá do vlastníctva mesta za 1,- € a pozemok pod komunikáciou bude predmetom zámeny. 
Zámena nehnuteľností bude riešená formou zmluvy o budúcej zámennej zmluve, pričom riadna 
zámenná zmluva bude uzatvorená až po vybudovaní a skolaudovaní komunikácie.       
    V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 248/2008 spoločnosť CAPITIS  s.r.o. uhradila na účet 
Mesta Trenčín  sumu vo výške 2.140,34 € (čo predstavuje 80% z pôvodnej  zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve).  Po dopočítaní už uhradenej  sumy 2.140,34 € zo sumy finančného vyrovnania, doplatok 
finančného vyrovnania  bude predstavovať 4.564,66 € 
Uzatvorením zmluvy o budúcej zámennej zmluve bude pôvodná Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 
248/2008 zrušená. 
Zámena bude realizovaná v zmysle § 9a ods. ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení.     
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
31/ ponuka na uplatnenie predkupného práva v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v z.n.p. od Ing. Karola Trnku nasledovne : 
 

 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 8768 ako 
spoluvlastník  Ing. Karol Trnka v podiele 110/384 – ín  a to na : 

- pozemku C-KN parc.č. 42/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 239 m2,  



- pozemku C-KN parc.č. 42/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 210 m2 
- pozemku C-KN parc.č. 42/6 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 50 m2,  
- pozemku C-KN parc.č. 42/7 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 64 m2 
- pozemku C-KN parc.č. 42/8 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 41 m2,  
- bytovom dome súp.č. 92 nachádzajúcom sa na C-KN parc.č. 42/1 v k.ú. Trenčín, na 

Palackého ulici v Trenčíne 
 

Žiadateľ ponúka Mestu Trenčín svoj spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených nehnuteľnostiach 
za celkovú kúpnu cenu  80.000,- € 
Podiel Mesta Trenčín na vyššie uvedených nehnuteľnostiach predstavuje 48/384-ín 

Stanovisko komisie: neodporúča uplatnenie predkupného práva  
Hlasovanie k uplatneniu predkupného práva :    Za: 0  Proti : 4  Zdržal sa : 0 
 
 
32/ zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby   
„MČ Západ –  ul. Okružná, Trenčín“ , SO NN káblové vedenie,    na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trenčín v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 1457/1 zastavaná plocha o výmere 4069 m2, C-KN 
parc.č. 1457/2 zastavaná plocha o výmere 475 m2 a C-KN parc.č. 1904/529 zastavaná plocha 
o výmere 15 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 
48124591-074-17  zo dňa 10.1.2018 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 477 m2, v prospech 
oprávneného z vecného bremena  Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 
nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie a umiestnenie  elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č.  
48124591-074-17    

Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
33/ Predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa vedľa objektu Hotela Brezina: 

- stavba so s.č. 7373 – hospodárska budova nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc. č. 
1675/121 

- pozemok – C-KN parc. č. 1675/121 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 (pozemok 
pod stavbou) 

- pozemok – C-KN parc. č. 1675/86 ostatné plochy o výmere 442 m2 (priľahlý pozemok) 
- príslušenstvo – sociálne zariadenie, garáž a sklady bez súp. č., oplotenie, prípojky 

inžinierskych sietí 
pre kupujúceho BiaNka plus, s.r.o. Nové Zámky za účelom scelenia nehnuteľností vo vlastníctve 
kupujúceho a ich ďalšieho využitia pre športovo-relaxačné aktivity súvisiace s prevádzkou Hotela 
Brezina a ostatných návštevníkov za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 
32.800,- € za nasledovných podmienok: 
1. kupujúci uzatvorí s Mestom Trenčín zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na dobu 

neurčitú za účelom výkonu činností súvisiacich s obhospodarovaním lesa osobitného učenia 
(lesopark Brezina) prostredníctvom svojej mestskej organizácie MHSL, m.r.o. nasledovne:  

   Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena: 
a) umožniť oprávnenému z vecného bremena – Mestu Trenčín  bezplatné užívanie časti 

budovy so s.č. 333 – hydrofórová stanica nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc.č. 
1675/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 v k.ú. Trenčín zapísanej na LV č. 
9456 ako vlastník BianKa plus, s.r.o. Nové Zámky v podiele 1/1  

b)  umožniť oprávnenému z vecného bremena – Mestu Trenčín   prechod a prejazd cez 
pozemok C-KN parc. č. 1675/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2 

 
2. Kupujúci uhradí Okresnému úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor dodatočne odvod za 

vyňatie pozemkov C-KN parc. č.  1675/121 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2  a C-
KN parc. č. 1675/86 ostatné plochy o výmere 442 m2 z lesného pôdneho fondu v zmysle 



Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného 
spoločenstva č.j. 2003/00082-004 zo dňa 31.1.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.2.2003 

Stanovisko komisie: neprijala uznesenie  
Hlasovanie:     Za:1  Proti : 1  Zdržal sa :2 
 
 
 

II. Rôzne 

1/ schválenie podmienok priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. – prenájom garážových boxov v objektoch CO krytov nachádzajúcich sa na Ul. 
Saratovská súp.č. 7428 v Trenčíne, na pozemku CKN parc.č. 2237/419 a na Ul. Gen. Svobodu 
v Trenčíne súp. č. 7429 na pozemku CKN parc.č. 2180/194, za účelom parkovania motorového 
vozidla, za minimálnu cenu nájmu 360,00 €/m2 ročne, v zmysle platného VZN č. 12/2011 o určovaní 
cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín    
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
2/ rozšírenie Zmluvy o výpožičke, uzatvorenej dňa 28.10.2008 medzi Mestom Trenčín ako 
požičiavateľom a Súkromnou materskou školou, Trenčín ako vypožičiavateľom, predmetom ktorej 
je budova materskej školy súp.č. 7, nachádzajúca sa na Ul. Orechovská č. 14 v Trenčíne, využívaná 
výlučne za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy rodinného typu, o pozemky k.ú. 
Orechové - CKN parc.č. 408/3 záhrada o celkovej výmere 775 m2 a CKN parc.č. 407/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 789 m2. 
Pozemok CKN parc.č. 408/3 nadobudlo mesto kúpnou zmluvou od spoločnosti TABUN-X, s.r.o. 
Trenčín, nakoľko je dlhodobo využívaný materskou školou ako súčasť dvora a záhrady. Na časti 
pozemku CKN parc.č. 407/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 789 m2 je postavená budova 
materskej školy, ostatná časť pozemku je využívaná ako dvor.  
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
3/ žiadosť spoločnosti Extra Recruitment, s.r.o. Trenčín o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 26/2013,  
predmetom ktorej bol prenájom oporného múru na Ul. Farská v Trenčíne, za účelom umiestnenia 
reklamnej tabule k prevádzke OYSHI SUSHI & SAKE BAR, za cenu nájmu vo výške 300,00 € ročne, 
dohodou k 28.02.2018.   
Zároveň spoločnosť žiada o vrátenie alikvótnej čiastky nájomného vo výške 175,00 € za obdobie od 
01.06.2017 do 31.12.2017 a odpustenie alikvótnej časti nájomného vo výške 50,00 € za obdobie od 
01.01.2018 do 28.02.2018, nakoľko nie je naplnený účel zmluvy, z dôvodu dlhodobo prebiehajúcej 
investičnej akcie Mesta Trenčín „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“.  
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie:     Za:4  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 6/ Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 
 
Ing. Mária Capová – predložila  návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, 
ktoré  vyplývajú  z presunov v rámci bežných a kapitálových výdavkov bez vplyvu na rozpočet:  
- Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia  

- Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 7.000 €, t.j. na 40.114.529 €  

-Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 7.000 €, t.j. na 15.516.009 €  

- Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia  
 
Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 
2.809.992 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.621.300 €, saldo finančných 
operácií predstavuje prebytok plus + 8.811.308 €.  
 



Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:  
-Zo zvýšenia bežných výdavkov na položke miezd MŠ Šafárikova o 3.000 €  

- Zo zvýšenia bežných výdavkov na položiek miezd a poistného ZŠ Na dolinách o spolu 4.810 € na 
5% spoluúčasť na projekte „Inklúzia vo výchovno – vzdelávacích procesoch“  

-Z úpravy názvov neštátnych subjektov podľa ich zaradenia Ministerstvom školstva v sieti škôl a 
školských zariadení SR  

- Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na úhradu energií za rok 2017 a ďalších platieb za 
objekty Brezina a Soblahov o 1.500 €  

- Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na nevyhnutnú opravu elektroinštalácie potrebnej k 
prevádzke systému chladenia.  

- Zo zvýšenie bežných výdavkov na prenájom pódia v átriu pri vstupe na Brezinu, na podujatia 
Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou o 15.000 €  

-Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na úpravu programového vybavenia MP Manager o 7.000 €  

- Zo zvýšenia bežných výdavkov na dofinancovanie generálneho auditu GDPR v nadväznosti na 
Európske nariadenie č. 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o 12.000 €.  
 
 
Ing. Mária Capová – zároveň predložila  pozmeňujúci  návrh  týkajúci sa :   

 
bežných výdavkov a navrhuje nasledujúce zmeny:                                  

 
1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná 

klasifikácia 0660, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. na 4.460 €.  

2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia pre život, funkčná 

klasifikácia 0560, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, t.j. na 11.500 €. 

Zvýšenie výdavkov na deratizáciu budov.  

3. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba 

o mínus – 12.000 €, t.j. na 110.200 € - navrhujem vypustiť z návrhu na zmenu rozpočtu 

4. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o plus + 12.000 €, t.j. na 

18.000 €.  Výdavky na dofinancovanie generálneho auditu GDPR v nadväznosti na Európske 

nariadenie č. 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Audit sa rozširuje 

o vytvorenie bezpečnostnej dokumentácie v nadväznosti na bezpečnostný projekt, zabezpečenie 

školení pre zamestnancov úradu, externý výkon funkcie zodpovednej osoby a kontrolný audit - 

navrhujem vypustiť z návrhu na zmenu rozpočtu 

Predmetný pozmeňujúci návrh v bodoch 3 a 4 je súčasťou zmeny rozpočtu č. 3 schválenej primátorom 

mesta dňa 20.2.2018 

Zároveň navrhla zmeniť  v texte   materiálov   nesprávny názov CVČ Jozefa Braneckého na  názov  
CVČ pri Piaristickom Gymnáziu Jozefa Braneckého „M-centrum“ 
 
 
Diskusia: 
       Prítomní  prediskutovali  všetky pozmeňujúce návrhy  na zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2018 a  následne pristúpili k hlasovaniu. 
 
 
Stanovisko komisie : odporúča  schváliť pozmeňujúci  návrh  k Návrhu na zmenu Programového  
                                  rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 
 
Hlasovanie :    Za: 4          Proti : 0           Zdržal sa : 0  

 
Stanovisko komisie :   odporúča schváliť  Návrh na zmenu programového  rozpočtu Mesta  
                                    Trenčín na rok 2018 
 

Hlasovanie :              Za: 4          Proti :0           Zdržal sa : 0 

 



K bodu 7/ Rôzne  
Mgr. Ján Forgáč – informoval o došlej ponuke spoločnosti SOLUM ohľadne odpredaja bytov do 
vlastníctva Mesta Trenčín   na Ul. Veľkomoravskej, kde mesto ide v tomto roku odkupovať 48 bytov, 
bytovka má celkovo 79 bytov a 2 nebytové priestory. Spoločnosť ponúka mestu na odkúpenie ďalších 
26 nájomných bytov  formou ŠFRB a dotácie a  5 bytov ako náhradných nájomných  bytov. Mesto 
Trenčín by teda nadobudlo všetky byty v uvedenej  bytovke. Všetky  byty sú už skolaudované. 
V prípade uzatvorenia zmluvy na kúpu bytov by bola uplatnená odkladacia podmienka  účinnosti, t.j. 
v prípade, ak mesto neuspeje s úverom a  dotáciou, byty nemusí odkúpiť. Zároveň je navrhnuté vecné 
bremeno – poskytnutie parkovacích miest za 1,- €, taktiež právo prístupu k parkovacím miestam. 
Zároveň je odkladacia podmienka zo strany spoločnosti SOLUM a spočíva vo vysporiadaní pozemkov 
od Veľkomoravskej ulice. Spoločnosť ako vlastník parkovacích miest od ulice Veľkomoravská 
poskytne mestu  13 parkovacích miest a vzadu, kde je 48 parkovacích miest   taktiež poskytne 13 
parkovacích miest, čím bude pokrytých 26 nájomných bytov. Žiadosť o ŠFRB a dotáciu je potrebné 
podať najneskôr do 28.2.2018 a z tohto dôvodu je nevyhnutné zvolať mimoriadne MsZ, 
pravdepodobný termín 27.2.2018.  
 
Ing. Mária Capová – vysvetlila spôsob financovania kúpy predmetných bytov do vlastníctva Mesta 
Trenčín, pričom uviedla  nasledovné podstatné  zmeny  na rozpočet  mesta : 

- zmena rozpočtu  na   - 1 184 940,21 eur 
-  z toho- úver               - vo výške 65 %, čo  predstavuje cca  770 210 eur                
             - dotácia          - vo výške 35 %, čo  predstavuje cca  414 720 eur   
- splátky  úveru             -  narozpočtované  v roku 2018   
- úroky                          - veľmi  nízke  
- nezapočítava sa do  dlhovej  služby 
- potreba  úpravy   viacročného  rozpočtu 
- celkové  zvýšenie   záväzkov  

 
Uvedené údaje  budú pripravené   do Návrhu na   zmeny  rozpočtu Mesta Trenčín a predložili na 
mimoriadne MsZ  v Trenčíne. 
 
 
Stanovisko komisie :  berie   na vedomie   informáciu o došlej ponuke spoločnosti SOLUM 
ohľadne odpredaja bytov do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 19,00 hod. 
 
 

 
 
 
Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová 
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín         
 
 
 

 
MBA Peter Hošták PhD 
     predseda FMK 

 
 
 
 
 


