
 
Záznam 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 
ktoré sa konalo dňa 15.06.2017 na MsÚ v Trenčíne 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,   Ing. Richard Ščepko,  Mgr. Juraj Bakoš, Ing. Roman 
Herman, Ing. Milan Gonda, Ing. Vladimír Poruban 
Neprítomný člen : JUDr. Ján Kanaba 
 
 
 
Program : 
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 20.04.2017 
2. Prevod majetku z Trenčianskeho samosprávneho kraja a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 
o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám 
3. Prevzatie objektov vyvolaných investícii od ŽSR 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.  /2017, ktorým sa určuje výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín   
5. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej  
školy, Novomeského 11 Trenčín do  siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2018 
6. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť.  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
8. Majetkové prevody MHSL 
9. Majetkové prevody UMM 
10. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou 
záručnou a rozvojovou bankou a.s. 
11. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 
12. Rôzne 
 
Ing. Gabriela Vanková – predložila doplnok k majetkovým prevodom UMM 
Ing. Mária Capová  - predložila doplnok k programovému rozpočtu  
Hlasovanie k programu a k jeho doplnkom  :     Za : 4  Proti : 0     Zdržal sa : 0 
 
K bodu 1/  Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 20.04.2017 
Zápisnica bola odsúhlasená bez pripomienok. 
 
Hlasovanie :  Za : 4  Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 2/ Prevod majetku z Trenčianskeho samosprávneho kraja a uzavretie zmluvy o budúcej 
zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám 
 
Mgr. Martina Trenčanová  -  Pri stavbe Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - 
Púchov, žel.km 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h,  III. etapa Zlatovce - Trenčianska 
Teplá  sa  v dôsledku zrušenia železničných priecestí na Záblatskej ulici a na Hlavnej ulici cesty 
III/1870 (III/061031) a III/1871 (III/061032) už nenapájajú  na cestu I/61. 
     Cesty III. triedy sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom k vykonaným 
úpravám vznikli úseky ciest, ktoré majú svojou funkčnosťou charakter miestnej komunikácie.  
     TSK a mesto Trenčín rokovali o prevzatí týchto úsekov komunikácii mestom Trenčín. Uvedené je 
možné realizovať po tom, ako Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodne 
o vyradení týchto úsekov ciest (pôvodných úsekov ciest III. triedy) a o ich prevedení do vlastníctva 
mesta ako miestnej komunikácie. 
     Podľa § 4a ods.5 zákona č.135/1961 v platnom znení platí, že ak usporiadanie cestnej siete 
vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ministerstvo vydať rozhodnutie 
o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 



dotknutej pozemnej komunikácii uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Do 
ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vykonáva všetky práva a 
povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej doterajší správca alebo vlastník. 
     Navrhujeme  v tejto súvislosti (pre účely uzavretia zmluvy o budúcej zmluve) schváliť nadobudnutie 
nasledovných nehnuteľností: 

 
1. Pôvodný úsek cesty č. III/1870 so začiatkom v križovatke s cestou I/61 a s koncom na kruhovom otoči 

pre autobusy na Záblatskej ulici v dĺžke 0,949km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000-0,949  

spolu so súčasťami cesty 

 
2. Pôvodný úsek cesty č. III/1871 so začiatkom v križovatke s cestou  I/61 a s koncom v križovatke  ciest 

III/1871 a III/1870  (ulice Dolné Pažite a Záblatská) v dĺžke 2,460km, /Ul. Hlavná, Hanzlíkovská, Dolné 

Pažite/ v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000-2,460 spolu so súčasťami cesty    

 
 

Zmluva o budúcej zmluve bude obsahovať nasledovné: 

- Kúpna cena je 1 € 

- Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám zmluvné strany uzavrú v lehote 

najneskôr do  120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  Rozhodnutia Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR o usporiadaní cestnej siete – cesty č. III/1870 a cesty č. III/1871, 

ktorým budú vyššie uvedené úseky  vyradené z cestnej siete a zaradené ako miestna komunikácia do 

vlastníctva mesta Trenčín. 

- Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám bude uzatvorená po tom, ako 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schváli prevod vlastníckeho práva k pozemným 

komunikáciám špecifikovaným vyššie (najneskôr v hore uvedenej lehote) 

Pozemky pod predmetnými úsekmi sú vo vlastníctve ŽSR a 1 pozemok je vo vlastníctve TSK. 

Vzhľadom k tomu, že predmetné úseky budú po ukončení modernizácie odovzdané od ŽSR mestu 

Trenčín (po tom, ako budú prekvalifikované na miestne komunikácie), vzťah k týmto pozemkom je 

riešený v Zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícii uzavretej so ŽSR v r.2016 

(mesto užíva pozemky bezodplatne). Pozemok  patriaci TSK, ktorý sa nachádza sa pod prevádzaným 

úsekom navrhujeme  v budúcnosti prevziať do vlastníctva mesta (predpokladáme zámenu pozemkov 

v súvislosti s vysporiadaním aj iných objektov). 

 
Ing. Róbert Hartmann – TSK nemá podpísanú zmluvu so Železnicami SR o odovzdaní a prevzatí 
stavebných objektov v súvislosti s MŽT, ide o hlavné ulice v Zlatovciach a v Záblatí, keďže nie je táto 
zmluva uzatvorená, ulice by ostali vo vlastníctve železníc. V zmysle zákona cestami III triedy sú cesty, 
ktoré začínajú na ceste vyššej kategórie a spájajú cestu s nejakou koncovou obcou. Zlatovce 
a Záblatie sú súčasťou mesta a nie je dôvod, aby boli v majetku TSK, pretože TSK nebude udržiavať 
cesty ktoré sú v rámci mesta.   
Ing. Gabriela Vanková – pozemky nie sú vysporiadané, ale budeme to riešiť vzájomnými zámenami  
 
Pozmeňujúci návrh komisie : komisia  požaduje doplniť navrhovaný mechanizmus tak, aby bol 
riešený aj prevod pozemkov pod prevádzanými komunikáciami vo vlastníctve TSK za 1,- € 
v rámci predloženého materiálu  
Hlasovanie :      Za : 4  Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie k materiálu ako celku :   Za : 4  Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
K bodu 3/ Prevzatie objektov vyvolaných investícii od ŽSR 
 
Mgr. Martina Trenčanová -  Uvedené stavebné objekty boli vybudované  (resp. sa budujú) ako 

vyvolané investície stavby: „Modernizácie  železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska 

Teplá)“      

      Pôvodne mali byť od ŽSR odovzdané TSK, ale vzhľadom k tomu, že niektoré úseky ciest III. triedy 

budú vyradené zo siete komunikácii (tak ako to bolo uvedené v predchádzajúcom materiály)  a budú 



od TSK odovzdané do vlastníctva mesta Trenčín-  ŽSR odovzdajú tieto objekty po dokončení 

modernizácie mestu . 

 
     Predmetné objekty budú doplnené  dodatkom do zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícii, ktorá bola  uzatvorená so ŽSR v roku 2016 a ktorá detailne rieši podmienky 
odovzdania a prevzatia týchto objektov. 
      Zároveň v súvislosti  so SO týkajúcimi sa komunikácii III. triedy (ktoré sú súčasťou tohto 
materiálu/všetky okrem posledného objektu/), tieto  mesto prevezme až po tom, ako Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodne o vyradení týchto úsekov ciest (pôvodných 
úsekov ciest III. triedy) a o ich prevedení do vlastníctva mesta ako miestnej komunikácie a bude 
uzatvorená zmluva medzi Mestom Trenčín a TSK, ktorej predmetom budú predmetné úseky 
komunikácii (špecifikované v predchádzajúcom materiály) 
 
 Jedná sa o tieto objekty: 
 
 
SO 29.35.33m, ZP Žst. Zlatovce, prípojka NN pre podjazd Brnianska v nžkm 120,060 (sžkm 
120,572) – podľa objektovej sústavy stavby 
nachádzajúci sa na pozemku: k.ú. Hanzlíková, parc.č. KN –C č.665/5(LV178), 663/7(LV1), 
665/6(LV1837), 665/7(LV178), 703/3(LV1258), 705 (LV1258), 703/3(LV1258), 667/2(LV1258), 
39/1(LV362), 
Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 29884/75840/2013/3-Km  
Dátum vydania povolenia: 01.10.2013 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 19.11.2013 
Vydal: Mesto Trenčín pod názvom (SO 29.35.33 Žst. Zlatovce, prípojka NN pre podjazd Brnianska 
v nžkm 120,060 sžkm 120,572) 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Pri výstavbe podjazdu Brnianska v nžkm 120,060 došlo k úpravám križovatky Brnianska – 
Bratislavská a k úprave a doplneniu rozvodov IS. Pre odčerpanie vody z podjazdu sa urobila nová 
prípojka NN pre čerpaciu stanicu, spoločná aj pre verejné osvetlenie ul. Brnianska. 
Rozsah: 

- Prípojka NN 
- Napojenie čerpacej stanice pre odčerpanie vody z podjazdu 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 
SO 29.38.02 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (sžkm 120,572) 
– podľa objektovej sústavy stavby 
nachádzajúci sa na pozemku: k.ú. Hanzlíková, parc.č .KN-C č.707/18, 707/22, 667/2, 705, 706/7, 
704/4, 703/3, 704/3, 665/6  
Číslo stavebného povolenia: D/2013/00828-002/MAT  
Dátum vydania povolenia: 29.10.2013 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 12.12.2013 
Vydal: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácii pod názvom (SO 
29.38.02.01-1 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (sžkm 120,572) 
– preložka cesty III/06131 (bez chodníkov) 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Úprava komunikácie podjazdu začína na okružnej križovatke ciest I/61 a ul. Brnianska, celková dĺžka 
povoľovanej komunikácie je 502,82m a končí v križovatke s cestou III/06132. Maximálny pozdĺžny 
sklon je 5,81%, minimálny sklon je 0,5%. Výškové oblúky sú max. 9000m a min. 500m. Priečny sklon 
komunikácie je strechovitý 2,5% v miestach klopenia je sklon jednostranný o hodnote max. 2,5%. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 
SO 29.37.05 Žst. Zlatovce, kanalizácia ul.Brnianska 



nachádzajúci sa na pozemku:  k.ú. Hanzlíková, parc.č. KN –C.č.665/4, 665/7, 667/2, 706/7, 
707/16,707/18,707/19, 707/22, 756/1, 757/1, k.ú. Záblatie č.1090/20, 1090/21 
Číslo stavebného povolenia: OÚŽP/2013/2223/12062 TNI 
Dátum vydania povolenia: 24.07.2013 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 26.08.2013 
Vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Stavba umožňuje odviesť vody z povrchového odtoku z komunikácie predĺženej Brnianskej ulice 
a podjazdu pod železnicou do verejnej kanalizácie (zberač LD), do podzemných vôd a do dažďovej 
kanalizácie na Bratislavskej ulici. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie.     
 
 
SO 29.38.02.05-01 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 
120.572) - časť Úprava cesty III/06131 - pozemná komunikácia – podľa objektovej sústavy 
stavby 
nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie a k.ú. Hanzlíková, vymedzenými v línii 
cesty III/06131 – ul. Hanzlikovská po križovatku ul. Sigôtky a časti priľahlých pozemkov ul. J. 
Psotného 
Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2015/023121-006/MAT 
Dátum vydania povolenia: 09.09.2015 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 16.10.2016 
Vydal: Mesto Trenčín pod názvom 29.38.02.05 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v 
nžkm 120.060 (sžkm 120.572) podobjekt SO 29.38.02.05-01 časť úprava cesty III/06131 – 
pozemná komunikácia 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Predmetom objektu je úsek komunikácie dĺžky 650,0 m, kde začiatok úseku je v mieste napojenia na 
projektovanú kruhovú križovatku s napojením na vetvu ,,2“. Koniec konštruovanej komunikácie je 
v mieste križovatky tvaru ,,Y“ s napojením na komunikácie ulice ,,Dolné Pažitie“ a ulice ,,Sigôtky“, kde 
je situovaná zástavba rodinných domov. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 
SO 29.38.02.05-01.1 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 
120.572) - časť Časť úprava cesty III/06131 – Pozemná komunikácia 
nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie, parc. CKN 1126/16,1126/18, 582/5, 
1074/2, 1126/1, 1128/7, 1139/1, 1139/4, 752/65, 752/78, 582/6, 752/71, 752/74, 752/76, 1063/276, 
1126/17 
Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 2014/34553/100860/3-Km  
Dátum vydania povolenia: 19.11.2015 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 21.12.2015 
Vydal: Mesto Trenčín pod názvom SO 29.38.02.05-01.1 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu 
ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 120.572) - časť Časť úprava cesty III/06131 – Pozemná 
komunikácia 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Na konci zrekonštruovaného úseku v km 0,650 00 v mieste križovatky tvaru „Y“  (križovatka ul. 
„Dolné Pažitie“ a ul. „Sigôtky“) bude napojenie na jestvujúce komunikácie preplatovaním š.750mm. 
Počas rekonštrukcie komunikácie je potrebné zhotoviť v mieste križovania s plánovanými obslužnými 
komunikáciami pre navrhovanú zástavbu rodinných domov pripojovacie vetvy križovatky. Na tieto 
pripojovacie vetvy budú v budúcnosti napojené obslužné komunikácie.  
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 



 
SO 29.38.02.05-03 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 
120.572) - časť Odvodnenie 
nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie a k.ú. Hanzlíková, vymedzenými v línii 
cesty III/06131 – ul. Hanzlikovská po križovatku ul. Sigôtky a časti priľahlých pozemkov ul. J. 
Psotného 
Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OSZP3-2015/014133-017TNI 
Dátum vydania povolenia: 26.08.2015 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 24.9.2015 
Vydal: Mesto Trenčín pod názvom 29.38.02.05 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v 
nžkm 120.060 (sžkm 120.572) podobjekt SO 29.38.02.05-03  časť odvodnenie 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Objekt rieši odvodnenie dažďových odpadových vôd z rekonštruovanej komunikácie v Záblatí 
v Trenčíne do kanalizačného zberača ,,LD“ (ktorého výstavba je naplánovaná v blízkej budúcnosti), 
respektíve do vsakovacích systémov. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej dokumentácie.  
 
 
SO 29.38.02.03-01 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 
120.572) - časť Okružná križovatka 
nachádzajúci sa na pozemkoch:   
v k.ú. Hanzlíková : KN-C č. 707/16, 707/18, 707/19, 707/20, 710/29, 710/32, 722/4- vlastník SR-ŽSR, 
722/2 – KN-E parc.č. 262/1 – vlastník SR- Slovenský pozemkový fond 
v k.ú. Záblatie: KN-C č. 1126/8, 1126/9, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 752/16, 752/17, 752/18, 
752/19 – vlstník SR - ŽSR 
Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2014/023551-005/MAT 
Dátum vydania povolenia: 19.11.2014 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 31.12.2014 
Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
V rámci modernizácie žel. trate došlo k zrušeniu úrovňového priecestia s cestou III/06132 (ul. Hlavná) 
a s cestou III/06131 (ul. Záblatská) v intraviláne Mesta Trenčín. Ako náhradu projekt riešil 
mimoúrovňové križovanie železnice s cestou – podjazd pod železničnú trať v nžkm 120,060 v mieste 
križovatky cesty I/61 – ul. Bratislavská s ul. Brnianska. Ako súčasť prepojenia sa riešila nová okružná 
križovatka ul. Hanzlíkovská s prepojením na ul. Psotného. SO je lokalizovaný na hranici k.ú. 
Hanzlíková a Záblatie. Okružná križovatka zabezpečuje dopravný prístup do časti Zlatovce a Záblatie. 
V rámci stavby objektu je riešené trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. Križovatkový okruh je 
jednopruhový s jednosmernou vozovkou kruhového tvaru. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 
SO 29.38.02.03-04 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 
120.572) - časť Kanalizácia 
nachádzajúci sa na pozemkoch: parc. č. KN-C 707/18, 707/19, 707/20, 710/29, 710/30, 710/31, 
710/36, 710/41, 710/43, 710/44, 718/2, 719/2 v k.ú. Hanzlíková a KN-C 752/16, 752/17, 752/18, 
752/15 (KN-E 273/1 a 273/2), 1072, 1126/9, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 1126/15 v k.ú. Záblatie 
Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OSZP3-2015/015820-008 TNI 
Dátum vydania povolenia: 18.06.2015 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 13.07.2015 
Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Stoka A – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 181,80m, uložené v pieskovom lôžku. 
Stoka je zaústená do vsakovacieho systému vytvoreného z blokov Wavin Q-bic v počte 184 ks. Bloky 
sú uložené na štrkové lôžko cca 0,9m nad hladinou podzemnej vody, obalené geotextíliou a obsypané 
štrkom fr. 16-32. 



Stoka A1 – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 50,43m, uložené v pieskovom lôžku. 
Stoka A1 je zaústená do stoky A v šachte Š2. 
Stoka A2 – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 26,1 m, uložené v pieskovom lôžku, 
Stoka A2 je zaústená do stoky A v šachte Š1. 
Stoka B – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 49,80m, uložené v pieskovom lôžku. 
Stoka je zaústená do vsakovacieho systému Wavin na stoke A. 
Stavba súži na odvádzanie a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie do podzemných 
vôd. Súčasťou SO je aj čerpacia stanica pre odčerpanie vody z podjazdu. 
Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 
a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného objektu 
s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie. 
 
SO 29.38.02.04-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžm 120,060 (sžkm 
120,572) - časť úprava križovatky Hlavná, Hanzlikovská, Na kamenci 
nachádzajúci sa na pozemkoch: KN-C 756 vlastník Trenčiansky samosprávny kraj, KN-C 857/1 – 
vlastník Mesto Trenčín k.ú. Hanzlíková  
Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2014/011027-005/MAT 
Dátum vydania povolenia: 11.06.2014 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 25.06.2014 
Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
Ako súčasť prepojenia MK sa riešila aj úprava križovatky ul. Hlavná, ul. Hanzlíková a ul. Na Kamenci. 
Objekt rieši úpravu jestvujúceho ostrovčeka v križovatke tak, že v smere od Zlatoviec k železničnému 
priecestiu sa ponechalo pravé odbočenie – jednosmerná vetva križovatky. Ľavé odbočenie v smere od 
železničného priecestia na ul. Hanzlíkovská sa navrhlo okolo ostrovčeka cez križovatku, t.z. celá 
križovatka je súčasťou cesty III/06132. Jednotlivé vetvy križovatky sú navrhnuté pre vozidlá do dĺžky 
15,0m. Cez ostrovček je prechod pre chodcov vrátane bezbariérovej úpravy s úpravou pre nevidiacich 
a slabozrakých.    
 
SO 06.1 Prípojka NN pre RE-PŠ1 
nachádzajúci sa na pozemkoch: KN-C 1079 - vlastník Mesto Trenčín v k.ú. Zamarovce, KN-C 1560/6 
– vlastník SVP a 1560/19 – vlastník Mesto Trenčín v k.ú. Trenčín 
Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 2014/32706/86743/3-Km 
Dátum vydania povolenia: 27.10.2014 
Dátum účinnosti (právoplatnosti): 17.12.2014 
Vydal: Mesto Trenčín 
Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
SO06.1 rieši novú nn prípojku čerpacej stanice, ktorá začína na existujúcom vonkajšom vedení nn 
v skrini SR5 č.109  a končí v elektromerovom rozvádzači RE-PŠ1 v pilieri vedľa čerpacej stanice. 
Prepojenie je káblom NAVY-J 4x25mm dĺžky 110m, uloženom vo výkope. 
 
Pozn: tento objekt nesúvisí s vyradením komunikácii, jedná sa o prípojku nn pre prečerpávaciu 
stanicu na Ostrove v Trenčíne 
 
 
                                                                       Bez DPH                                      S DPH 
SO 29.35.33 m                                              2 268,19                                          2 721,83 
SO 29.35.33 ZP                                             5 024,23                                         6 029,08 
SO 29.37.05                                                322 004,81                                    386 405,77        
SO 29.38.02                                                838 886,23                                  1 006 663,48 
SO 29.38.02.05-01                                     304 099,04                                      364 918,85  
SO 29.38.02.05-01.1         33 788,03                                       40 545,63 
SO 29.38.02.05-03                                     164 709,61                                      197 651,53 
SO 29.38.02.03-01                                     298 476,84                                      358 172,21 
SO 29.38.02.03-04                                     122 397,90                                      146 877,48 
SO 29.38.02.04-06                                        41 544,39                                       49 853,27   
SO 06.1                                                           7 175,08                                         8 610,10   
 
 



Návrh komisie :   požaduje doložiť vyjadrenie Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby 

modernizácie železničnej trate v meste Trenčín 

Hlasovanie k návrhu :      Za : 5  Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 

Stanovisko komisie k materiálu ako celku  : odporúča  

Hlasovanie :     Za : 4  Proti : 0        Zdržal sa : 1 

 
K bodu 4/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.  /2017, ktorým sa určuje 
výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín   
 
Mgr.Ľubica Kršáková – predložila  navrhované VZN č. -- /2017, ktorým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín a uviedla, že  bolo vypracované z dôvodu, že pôvodné 
VZN č. 13/2008 obsahovalo ustanovenia, ktoré upravuje zákon č.245/2008 Zz. o výchove a 
 vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov a taktiež ustanovenia nad rámec tohto zákona. Vo VZN č. --/2017 sa mení výška 
finančného príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni a výška 
režijných nákladov na jeden obed. Výška ostatných príspevkov (t.j. za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času) ostávajú nezmenené.    
K úprave výšky finančného príspevku  za stravovanie sme pristúpili v dôsledku  neustáleho 
zvyšovania cien základných potravín, sprísnených  opatrení zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom  
dodržiavania materiálno - spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok  a zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov, je nutné upraviť finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín. 
V súčasnej dobe sa kladie dôraz na kvalitu jedla. Rodičia žiadajú, aby sa do jedálnych lístkov dostávali 
nové, zdravšie potraviny. Našim zámerom je, aby školské jedálne boli moderným stravovacím 
zariadením rešpektujúcim zásady moderného stravovania. V nových normách sú  recepty, ktoré 
ponúkajú zavádzanie nových druhov potravín do jedálnych lístkov v ŠJ ako sú napr. fazuľová, 
hrachová múka, kvalitnejšie druhy mäsa a rýb. napr. losos. V tomto období stúpla cena zeleniny na 
trhu.   
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa v posledných 5 rokoch nemenili 
a sú rovnaké na jeden obed v šk. rokoch 2011/2012 až  2016/2017. Internetovým prieskumom sme 
zistili, že patríme medzi jedno z posledných väčších miest, ktoré majú náklady na potraviny zaradené 
do 2 finančného pásma (ďalej FP). Napríklad: Žilina – klasické stravovanie 3 FP, diétne stravovanie 5 
FP, Nitra – klasické stravovanie 3 FP, diétne stravovanie 3 FP, Košice – klasické stravovanie 3 FP, 
diétne stravovanie 3FP). 
Z uvedených dôvodov navrhujeme preradiť náklady na potraviny pre deti  MŠ, žiakov ZŠ a dospelých 
stravníkov z 2FP do 3FP. Pri diétnom stravovaní preradiť deti MŠ z 1FP do 2FP a žiakov základných 
škôl z 2FP do 3FP. Náklady na potraviny pre zákonných zástupcov dieťaťa v MŠ by sa zvýšili o 0,07€ 
na jeden obed (z 1,12€ na 1,19€), čo predstavuje pri 20 pracovných dňoch nárast o 1,40 € mesačne.  
 
Zároveň uviedla, že  všetky podrobné  náležitosti  sú uvedené v predložených  materiáloch . 
 
Diskusia:   
MBA Peter Hošták PhD -  takže, ak to zhrniem z tých materiálov, ktoré mám k dispozícií,  tak je to 
mesačne  o 1,40  - pri  materských  školách, o 1.20 pri  žiakoch I. stupňa , o 1,60 - pri žiakoch  II 
stupňa a o 1,40 - u dospelých,  čo  vyplýva z presunu medzi jednotlivými  finančnými  pásmami. 
 
Zároveň  prítomní  stručne   prediskutovali   niektoré body predmetného  všeobecne záväzného  
nariadenia a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Stanovisko komisie : 
 



Odporúča  schváliť návrh VZN č. -- /2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

Hlasovanie  :                        Za:  5                                   Proti :   0                                 Zdržal sa :  0                     
 
 
 
K bodu 5/ Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej 
umeleckej  školy, Novomeského 11 Trenčín do  siete škôl a školských zariadení v SR od 1. 
septembra 2018 
 
Mgr. Ľubica Kršáková - Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín, zriaďovateľ Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Novomeského 11, 911 08 Trenčín (ďalej len SZUŠ), sa obrátil na Mesto 
Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zriadeniu elokovaného pracoviska SZUŠ v priestoroch  
Kultúrneho strediska – Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín od 1.septembra 2018.  
     Mesto Trenčín v zmysle § 18 ods. 7 písm. l) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 
je povinné vydať svoje stanovisko k tejto žiadosti. Citovaný zákon v § 19 ods. 7 definuje pojem 
elokované pracovisko ako trvalo zriadený uzavretý priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná 
výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, 
alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované 
pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré 
je právnickou osobou. 
     SZUŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení od roku 2006. V školskom roku 2016/2017 
opätovne otvorila literárno-dramatický odbor (ďalej len LDO). Vzhľadom k tomu, že vo väčšine 
vyučovacích hodín v tomto odbore ide o dramatické vyučovanie, najvhodnejším prostredím je 
divadelné pódium s auditóriom. Kultúrne stredisko takýmto priestorom disponuje. Zriadením 
elokovaného pracoviska pre LDO tak dokáže zabezpečiť optimálnu kvalitu výuky a prípravu mladých 
hercov.    
Komisia školstva prerokovala predmetnú žiadosť na svojich zasadnutiach 05.04.2017 a 9.5.2017. 
Konštatovala, že v súčasnosti v Kultúrnom stredisku Hviezda je už zriadené elokované pracovisko 
LDO Súkromnej ZUŠ ARS Academy Veľké Uherce. Vzhľadom na naplnenie učebných osnov LDO 
žiada ZUŠ K. Pádivého využívať javisko a tak plniť učebné osnovy školského vzdelávacieho programu 
LDO. 
      Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej 
školy, Novomeského 11, 91108 Trenčín v priestoroch  Kultúrneho strediska – Hviezda, Kniežaťa 
Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín od 1.9.2018. Svoj súhlas komisia podmienila požiadavkou, aby správca 
Kultúrneho strediska – Hviezda zabezpečil priestory pre ZUŠ K. Pádivého Trenčín podľa jej potrieb 
a v objeme garantovaných hodín primátorom mesta. 
 
Stanovisko komisie : odporúča 

Hlasovanie :     Za : 5  Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
 
K bodu 6/ Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 
spoločnosť 
 
Mgr. Lucia Zaťková - predložila uvedený materiál a uviedla, že na základe uskutočnených rokovaní 
majú TSK a SAD Trenčín záujem uzatvoriť s mestom Trenčín zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“)  
za účelom zabezpečenia pravidelnej autobusovej prepravy na území  mesta Trenčín aj spojmi PAD. 
       Cieľom uzatvorenia  Zmluvy  je  zvýšenie podielu verejnej dopravy voči individuálnej, eliminovanie 
kongescií /dopravný zápch v meste, zníženie potreby budovania ďalších parkovísk najmä v centre, 
spomalenie zhoršovania negatívnych dopadov na životné prostredie, vytvorenie prijateľnej alternatívy 
pre občanov s efektívnejším využívaním verejných financií, zvýhodnenie, zatraktívnenie cestovania 
verejnou osobnou dopravou, skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia, skoordinovanie nadväznosti 
liniek PAD-MHD, zabezpečenie ekonomicky únosného cestovného pre všetky skupiny obyvateľstva, 
zabezpečenie výhodného cestovania pre pravidelných cestujúcich, zabezpečenie pre dopravcov 
a objednávateľov dopravy ekonomickejšie zhodnotenie vlastných kapacít s hospodárnejším 



financovaním, zvyšovanie rastu kvality verejnej dopravy a zabezpečenie  európskych štandardov.  
V prípade, ak by sa v praxi tento model spolupráce ukázal ako výhodný a prospešný pre zmluvné 
strany, ale hlavne pre cestujúcu verejnosť, môžu zmluvné strany rokovať aj o schválení Koncepcie 
integrovaného systému dopravy na území mesta Trenčín a v okolitých regiónoch. V prípade 
schválenia tejto koncepcie, ako jednej z podmienok čerpania finančných prostriedkov z EÚ (napr. na 
obnovu integrovaných zastávok, a pod.) by bolo zabezpečovanie prepravy cestujúcich podľa tejto 
Zmluvy považované za pilotný projekt integrovaného dopravného systému. 
     Zároveň uviedla, že v súvislosti s prípravou aktualizácie tarify MHD spojenej so schválením 
cenníka MHD požiadala spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť 
mesto Trenčín o doplnenie príloh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo 
verejnom záujme v mestskej  autobusovej doprave na území mesta Trenčín  a v súvisiacich oblastiach 
zo dňa 16.12.2005 o osobitnú tarifu cestovného a prepravného v pravidelnej doprave na území mesta 
Trenčín.  
V zmysle  uvedeného   predložila   návrh   na schválenie osobitnej tarify   cestovného a prepravného 
v pravidelnej   autobusovej  doprave na území  mesta Trenčín kde podľa návrhu SAD Trenčín by sa 
cestovné podľa tejto tarify uplatňovalo pre vybrané kategórie cestujúcich: 

a) zamestnanci spoločností zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme na území mesta 
Trenčín (konkrétne SAD Trenčín a spoločnosť COREX SERVIS, s.r.o.), 

b) deti osôb podľa písm. a) do dovŕšenia 26. roku veku, pokiaľ sa pripravujú na budúce 
zamestnanie dennou formou štúdia,  

c) dôchodcovia – bývalí zamestnanci spoločností podľa písm. a) pokiaľ im boli zľavnené 
cestovné výhody poskytované 10 rokov bezprostredne pred odchodom do starobného alebo 
plného invalidného dôchodku, priznaného poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
o 70% a viac, 

d) vdovy, vdovci, siroty po zamestnancoch uvedených v písm. a), 
e) rodinní príslušníci – manžel/manželka, zamestnancov uvedených v písm. a) pokiaľ s týmto 

zamestnancom žijú v spoločnej domácnosti.  
   Vyššie uvedené kategórie cestujúcich by mali osobitne určené cestovné nasledovne: 

- zamestnanci definovaní v bode a) vyššie – jednosmerné cestovné za každých aj začatých 50 
km vo výške 0,04€, 

- deti zamestnancov (podľa písm. b) vyššie) za každých aj začatých 50 km jednosmerné 
cestovné vo výške 0,05 €.  

- osoby podľa písm. c), d) alebo e) vyššie osobitné cestovné určené v cenníku ako Zľavnené 
jednosmerné cestovné, t.j. 0,25 €, resp. 0,50 € pri platbe v hotovosti.  

 
 
Podrobné údaje o zmluve, jednotlivé tarify, ceny cestovného pri platbách kartou a v hotovosti, zoznam 
zastávok, smer obsluhy na území  mesta Trenčín a osobitné tarify cestovného a prepravného  sú 
písomne   spracované a predložené ako  súčasť  materiálov.  
 
 
Diskusia:   
 
MBA.Peter Hošták PhD-  uvedenou zmluvou nám zatiaľ nevznikajú žiadne finančné nároky, kým ju 
nevypovieme  
Ing. Jaroslav Pagáč - pri  rokovaniach medzi SAD Trenčín a.s.,  Mestom Trenčín a TSK  sa dohodlo, 
že v období  1.7.2017  do konca roka  sa to bude monitorovať a  jedine v prípade  vysokých rozdielov  
by prišlo k refundácií 
MBA Peter Hošták PhD - monitorovanie je tu dôležité, ale je potrebné pri  tomto monitoringu brať do 
úvahy, aký  stav prepravených  cestujúcich bol pred rokom a aký je teraz 
Ing. Miloš Minárech  - zároveň  uviedol, že TSK  má  celodenné  dobíjanie  a vzniká nám otázka, či 
ideme do celodenného nabíjania,  alebo  ideme do  kúpy  automatu 
Ing. Jaroslav Pagáč  - v minulosti dobíjanie  mesto obmedzilo, aby to dopravu nebrzdilo, ale teraz 
prišla požiadavka   z TSK na celodenné  dobíjanie. 
MBA Peter Hošták PhD – odporučil a navrhol  do uznesenia zapracovať umožnenie  dobíjania 
v špičke vo  výške 10 eur a v sedle  vo výške  5 eur  
MBA Peter Hošták PhD - k osobitným tarifám sa spýtal, či sú momentálne nejaké zľavnené  tarify 
cestovného a prepravného? 
Mgr. Lucia Zaťková -  áno, tie ktoré boli schválené v roku 2010 



 
Stanovisko komisie : 
 
A/ Odporúča schváliť : 
 
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom 
a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť, s nasledujúcimi 
podmienkami: 
 
a) cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu PAD zakúpi cestovný lístok na jazdu (jednosmerný 

cestovný lístok) len na území mesta Trenčín uhradí cestovné podľa platného cenníka 
tarify MHD Trenčín, a to bez ohľadu na spôsob úhrady - v hotovosti, dopravnou kartou, 
krajskou kartou multiCard, alebo časový predplatný lístok, s výnimkou úhrady 
základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v hotovosti u vodiča, pri 
ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify PAD, 

b) pre cestujúcich bude platiť „ Prepravný poriadok“ platný v PAD, 
c) zľavnený časový cestovný lístok MHD zakúpený občanom nad 60 rokov pred dátumom 

01.07.2017 bude akceptovaný pri preprave spojmi PAD až do dátumu ukončenia 
časového limitu na zakúpenom časovom lístku, 

d) v súvislosti s prestupnými jazdami budú platiť podmienky tarify MHD, 
e) v období od 01.07.2017 do 31.12.2017 (skúšobné obdobie), bude spolupráca realizovaná 

bez nároku TSK na prípadnú  refundáciu úbytku tržieb z cestovného, spôsobených 
rozdielnymi sadzbami cestovného; počas tejto doby bude SAD Trenčín spracovávať 
štatistiky o počte prepravených cestujúcich v kalendárnom mesiaci,  

f) na základe výsledkov štatistík v období od 01.07.2017 do 31.10.2017  si Zmluvné strany 
dohodnú podmienky náhrady tržieb z cestovného TSK a/alebo Mesta, vyvolaných 
rozdielnou sadzbou cestného v tarife MHD a tarife PAD na nastávajúce obdobie t.j. od 
01.01.2018, vrátane možnosti vylúčenia poskytovania náhrady,  

g) dodatkom určená náhrada z úbytku tržieb z cestovného môže byť najviac v sume 
rozdielu cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, ktoré by podľa 
štatistík o počte prepravených cestujúcich bolo uhradené podľa  tarify PAD;  dodatok 
musí byť uzatvorený najneskôr do 31.03.2018, inak zmluva zanikne, 

h) v prípade zániku zmluvy márnym uplynutím lehoty na uzatvorenie dodatku, bude mať 
Mesto a/alebo TSK nárok na finančné vyrovnanie vo výške úbytku tržieb z cestovného 
v dôsledku využívania autobusov PAD pre MHD vo období od 01.01.2018 do 31.03.2018, 
t.j. vo výške rozdielu cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, 
ktoré by podľa podkladov  Dopravcu bolo uhradené podľa  tarify PAD,  

i) možnosť celodenného dobíjania dopravných kariet v autobusoch MHD,   s minimálnym 
vkladom 5,- € a maximálnym vkladom 150,- € od 01.07.2017, 

j) záväzok mesta riešiť situáciu v prípade, ak počet prepravených cestujúcich v niektorom 
zo spojov PAD bude vyšší  ako 60 osôb, resp. prevýši kapacitu obsadenia vozidla 
v porovnaní s  počtom cestujúcich prepravovaných pred účinnosťou tejto Zmluvy, 

k) uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do 31.08.2022,  
l) právo vypovedať zmluvu zo strany TSK alebo mesta aj bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou lehotou 2 mesiace. Ak mesto vypovie zmluvu do 31.12.2017, t.j. počas 
skúšobnej doby, nahradí TSK rozdiel cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD 
a cestovného, ktoré by podľa podkladov  Dopravcu uhradené podľa  tarify PAD. Zmluva 
tiež zanikne v prípade, ak pred dohodnutou dobou zanikne zmluva medzi TSK a SAD 
Trenčín alebo medzi mestom a SAD Trenčín bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy.  

 
 
Hlasovanie  :                        Za:  5                                   Proti :  0                                     Zdržal sa :   0      
 
 
B/  Neodporúča schváliť : 
 
návrh osobitnej tarify cestovného a prepravného v pravidelnej doprave na území mesta 
Trenčín  v zmysle tohto materiálu. 
FMK považuje   predmetný  návrh  za nesystémový a žiada zrušiť osobitnú tarifu cestovného 
a prepravného. 



 
Hlasovanie  :                        Za:  0                                   Proti :   5                                 Zdržal sa :  0                     
 
 
C/  Odporúča  schváliť : 
 
  umožnenie  dobíjania v špičke vo  výške 10 eur a v sedle  vo výške  5 eur  
 

 Hlasovanie  :                        Za:  5                                   Proti :   0                                 Zdržal sa :  0                     
 
Ing. Miloš Minárech – zároveň  informoval o cenovej ponuke na  informačnej  tabule, cena jedného 
informačného panelu   predstavuje 8 900 eur  bez DPH. Podrobné informácie pošle  mailom.         
Ing. Richard  Ščepko  - uviedol, že tých ponúk je viac, pre informáciu - DP Bratislava osádzala 
podobné informačné panely a taktiež firma z Poľska, pričom sú  realizované v celej V4. Kľúčová je 
však  štandartizácia, ktoré  zastávky  by mali mať  takéto  informačné  tabule,  pričom  dôležité  sú aj  
technické  informácie.  
Ing. Vladimír Poruban - tiež  je  najskôr za  štandartizáciu  umiestnenia  informačných tabúľ, 
prípadne by bolo  dobré  predložiť  nejaký  návrh, na akých  miestach   by  sa umiestnili.  
MBA Peter Hošták PhD- je potrebné  mať  k dispozícií  všetky technické  informácie  poďakoval za 
predloženú informáciu, pričom FMK berie uvedenú  informáciu na vedomie 
 
K bodu 7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
 
Mgr.Lucia Zaťková - predložila uvedený materiál a uviedla, že v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanom a umožniť pružné reagovanie aj na prípadné nové požiadavky pri prevádzkovaní plateného 
parkovania navrhujeme zmenu VZN nasledovne:  
 

- rozšírenie okruhu rezidentov aj o osoby, ktoré majú trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 
Z.z., t.j. iba mesto Trenčín pričom na účely určenia, v ktorom pásme má takýto rezident trvalý 
pobyt pre vydanie rezidentských PK alebo PK návšteva pásma bude rozhodujúca adresa 
pobytu podľa nájomnej resp. obdobnej zmluvy, ktorú je povinný predložiť, 

- vypustenie povinnosti zakúpiť si parkovací lístok len v automate umiestnenom v tom istom 
pásme plateného parkovania, v ktorom je zaparkované vozidlo, 

- rozšírenie platnosti parkovného – ak vodič uhradí parkovné zakúpením parkovacieho lístka, 
SMS správnou alebo mobilnou platbou, tak počas predplatenej doby parkovania vyznačenej 
na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení o úhrade parkovného cez 
mobilnú platbu je oprávnený zastaviť a stáť na ktoromkoľvek inom parkovisku v zóne, na 
ktorom je podľa cenníka sadzba parkovného za 1 hodinu rovnaká alebo nižšia ako sadzba 
parkovného za 1 hodinu, ktorú uhradil,  

- doplnenie novej doby platnosti všetkých PK, okrem PK návšteva pásma, okrem 1 roka aj na 3 
mesiace a s tým spojená úprava cenníka  - cena PK s platnosťou na 3 mesiace je v hodnote 
1/3 ceny ročnej PK,  

- doplnenie možnosti pre všetky PK, s výnimkou PK návšteva pásma, zmeniť počas doby 
platnosti PK trvale EČV vozidla, pre ktoré bola PK vydaná (aj k tomuto vozidlu musí držiteľ PK 
predložiť doklady o vlastníctve, držbe vozidla alebo užívaní vozidla na súkromné účely, ako pri 
podaní žiadosti o vydanie PK), s tým, že táto zmena nemá vplyv na dobu platnosti PK, počet 
už využitých dočasných zmien PK a v prípade rezidentských PK ani na poradie PK na byt,  

- doplnenie možnosti zrušiť ročnú PK aj z iných dôvodov ako zánik nároku na využívanie PK 
(napr. pri predaji auta), t.j. napr. strata zamestnania v Trenčíne abonentom, umožnenie 
parkovania v areáli zamestnávateľa abonentovi, a pod., s tým, že toto zrušenie PK je spojené 
s úhradou storno poplatku vo výške 10% z ceny PK. 

 
 
Diskusia:    
 
Prítomní podrobne prerokovali nové navrhované  podmienky pri prevádzkovaní plateného parkovania 
a pristúpili   k hlasovaniu. 



 
Stanovisko komisie : 
 
Odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2017, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, ktoré tvorí prílohu 
č. 1 tohto materiálu 
 
Hlasovanie  :                        Za:  6                                   Proti :  0                                     Zdržal sa : 0                    
 
 
K bodu 8/ Majetkové prevody MHSL 
Ing. Ľuboš Balušík  
 
1/ prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín o výmere 33 m², nachádzajúcich 
sa na prvom nadzemnom podlaží v objekte Krytej plavárne na Mládežníckej ulici, súp. č. 1447 v k.ú. 
Trenčín, na pozemku C-KN par. č. 1627/271 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2564 m², 
zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 pre: Farmárska Tržnica, s.r.o., 
Piaristická 266/26, 911 01 Trenčín,  IČO 50180495, za účelom poskytovania občerstvovacích služieb 
na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená 
v súlade s  § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za  nájomné vo výške 61,00 €/ m² /rok a priľahlú 
terasu za nájomné vo výške 12,00 €/m² /rok. 
Nájomca bude okrem nájomného uhrádzať náklady za energie a služby spojené s užívaním 
priestorov.  
Odôvodnenie: 
Organizácia oznámila v regionálnej tlači a na www.trencin.sk svoj zámer prenajať voľné nebytové 
priestory na I.NP v objekte Krytej plavárne v Trenčíne. Prihlásil sa jeden záujemca. 
    
Stanovisko komisie :  odporúča 
Hlasovanie :       Za : 6  Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
 
2/ návrh cenníka vstupného na  Letnom kúpalisku na Ostrove na sezónu 2017 
 

 
 
MHSL, m.r.o., Trenčín navrhuje nový cenník vstupného na základe toho, že sa otvára prevádzka 
nového letného kúpaliska (staré letné kúpalisko bolo prevádzkované do r. 2013).  
V predkladanom cenníku vstupného sú uvedené odlišné ceny vstupného pre obyvateľov mesta 
a ostatných návštevníkov, t.j. dochádza k poskytovaniu zliav obyvateľom mesta Trenčín.  
 
V prípade, že mesto Trenčín a mestom zriadené rozpočtové organizácie budú bez ďalšieho 
poskytovať svoje služby a tovary osobám s miestom trvalého pobytu v meste Trenčín za zvýhodnené 
ceny oproti iným osobám (spotrebiteľom), ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Trenčín, budú sa 
dopúšťať nepriamej diskriminácie. 

http://www.trencin.sk/


Antidiskriminačný zákon v prípade nepriamej diskriminácie ustanovuje výnimku z diskriminačného 
konania, a to ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn, alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním 
oprávneného záujmu a sú primerané. (§ 2a ods.3 citovaného zákona: „Nepriama diskriminácia je 
navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli 
znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto 
predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného 
záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.“) 
 
Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že  odlišné ceny vstupného pre obyvateľov mesta 
a ostatných návštevníkov tvoria výnimku z diskriminačného konania a to z nasledujúcich dôvodov: 
- Obyvatelia s miestom trvalého pobytu v meste Trenčín odvádzajú mestu miestne dane a z tohto 
dôvodu je legitímne poskytnúť im výhody oproti osobám ktoré mestu dane neodvádzajú. 
- Sleduje sa tým oprávnený záujem - rozvoj mestských služieb. 
- Mesto Trenčín ako prirodzené centrum regiónu  pokrýva z rozpočtu mesta (t.j. aj z finančných 
prostriedkov, ktoré dostáva  na svojich  obyvateľov vo forme podielových daní  a od svojich  
obyvateľov – miestne dane) stále viac služieb aj pre obyvateľov okolitých obci, ktorí tu dane neplatia. 
Počet obyvateľov mesta sa zmenšuje aj preto, že  ľudia sa sťahujú do kľudnejších okolitých menších 
obcí (často sú tam aj nižšie dane), ale chcú mať výhody, ktoré poskytuje  veľké mesto.  Preto  nie je 
spravodlivé,  aby „Trenčania“ a „Netrenčania“ platili za komunálne služby rovnakú odplatu.    
 
Stanovisko komisie :  odporúča 

Hlasovanie :       Za : 6  Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
 
K bodu 9/ Majetkové prevody UMM 
 

I. Prenájom, výpožička,  predaj, kúpa 

1/ prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2337/49 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4 m2, pre RockMeat s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
novinovým stánkom, za cenu nájmu vo výške 12,- €/m2 ročne v súlade s VZN č. 12/2011, na dobu 
neurčitú. 
Ide o pozemok pod novinovým stánkom nachádzajúcim sa na Ul. Halalovka.  Vzhľadom k tomu, že 
žiadateľ sa stal novým vlastníkom novinového stánku, požiadal Mesto Trenčín o uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy. 
 Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celkové ročné  nájomné predstavuje .....................................................................................48 ,- €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
2/  
a) prenájom pozemkov časť C-KN parc.č.  1663/155 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, 
v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 414 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v k.ú. Zlatovce, 
pre  4R a.s., za účelom vybudovania  stavebného objektu  „Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta Stárka, 
Trenčín“, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný 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, za 
nasledovných podmienok : 

- Stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 
stavbu previesť stavebný objekt „Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta Stárka, Trenčín“ do 
vlastníctva  Mesta Trenčín, za kúpnu cenu vo výške 1,- €, pričom samotný prevod podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

- Mesto Trenčín ako cestný  správny orgán sa zaväzuje, že po prevedení stavby do vlastníctva 
mesta vyhradí na základe Povolenia vyhradenia parkovacieho miesta s určením použitia 
trvalých dopravných značiek v počte 5 parkovacích miest pre potreby investora, a to v čase od 
9,00 hod. do 17,00 hod. v súlade s projektovou dokumentáciou.  

Ide o pozemok popri hrádzi na Ul. Ľ. Stárka. 



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 : 3   Proti : 2  Zdržal sa : 0 
 
 
b) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Trenčín ako budúcim kupujúcim 
a 4R, a.s. ako budúcim predávajúcim, ktorej predmetom bude záväzok budúceho predávajúceho 
predať a budúceho kupujúceho kúpiť  stavebný objekt  „Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta Stárka, 
Trenčín“, za kúpnu cenu vo výške 1,- € a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na predmetnú stavbu. 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 3   Proti : 2  Zdržal sa : 0 
 
 
3/ prenájom pozemku v k.ú. Kubrá – časť CKN parc.č. 314/1 záhrady o výmere 10 m2, 
nachádzajúceho sa na Ul. Opatovská v Trenčíne, pre Margitu Čelechovskú, za účelom zriadenia 
terasy trvalého charakteru k prevádzke hostinca Drak, za cenu nájmu v zmysle VZN č. 12/2011 vo 
výške 32,00 €/m2 ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 
bude zmluva zverejnená. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov. 
Celková cena ročného nájomného predstavuje .......................................................................   320,00 € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
4 / prenájom pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy o výmere 150m2, pre 
Bibiánu Morongovú Rybárovú, za účelom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľky 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............................................................... 30,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
5/ prenájom pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy  o výmere 100m2, pre 
Juliúsa Mrázika, za účelom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľa 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 žiadateľa 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............................................................... 20,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
6/ prevzatie nehnuteľnosti do nájmu, C-KN parc.č. 836/10  zastavané plochy a nádvoria o výmere  
47 m2, v k.ú. Trenčín, od ORBIS INVEST, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod časťou prístupovej komunikácie  k obytným domom nachádzajúcim sa na Ul. 
Partizánskej, za cenu nájmu 9,95   €/m2 ročne, na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa pod časťou komunikácie na Ul. Partizánskej, od roku 2004 je na 
prenájom predmetného pozemku uzatvorená Nájomná zmluva č. 3/2004 v znení dodatku, vzhľadom 



k tomu, že novým vlastníkom pozemku sa stala spoločnosť ORBIS  INVEST s.r.o., požiadala 
o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.   
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................................. 467,65  €.   
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 1  Zdržal sa : 0 
 
7/ výpožička pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2180/8 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere cca 300 m2, pre SVB  Liptovská č. 7642 v zastúpení Ing. Michala Lichvára, za účelom 
vybudovania detského ihriska pre potreby bytového domu, na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa pred bytovým domom  Liptovská č. 7642 v Trenčíne, na ktorom 
žiadatelia vybudujú na vlastné náklady detské ihrisko pozostávajúce zo šmýkačky, pieskoviska 
a hojdačky. V zmysle podmienok  odborných útvarov Mestského úradu v Trenčíne sú povinní 
žiadatelia sa o detské ihrisko starať, udržiavať ho a budú zodpovední za prípadné škody. 
Výpožička  bude realizovaná v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Stanovisko komisie : materiál bol stiahnutý z rokovania  
 
8/ predaj pozemku v k.ú. Zlatovce, časť C-KN parc.č. 1520 zastavané plochy a nádvoria o výmere  
cca 7 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom), pre Ing. Romana Červeňana, za účelom 
scelenia a  zarovnania línie pozemku, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2, v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a chodníkom na Ul. 
Hlavná v Trenčíne, pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje cca ..........................................................................  58,10  € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
9/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín,  C-KN parc.č. 2108/588  zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 
m2, pre Ing. Miroslava Marguša a manž. Vlastu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku využívaného ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu vo 
výške 8,30 €/m2, v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa pred rodinným domom na Ul. J.B.Magina, ktorý žiadatelia dlhodobo 
využívanú ako prístup k svojim nehnuteľnostiam, pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby  nevyužiteľný. 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje  .............................................................................  190,90  € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 1 
 
10/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2108/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 
m2, pre Viktora Barteka a manž. Evu, za účelom  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
využívaného ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za  kúpnu cenu vo výške 8,30 
€/m2, v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa pred rodinným domom na Ul. Pod Brezinou, ktorý žiadatelia dlhodobo 
využívajú ako prístup k svojim nehnuteľnostiam a ako predzáhradku, pre Mesto Trenčín ako aj tretie 
osoby nevyužiteľný.   
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje  .............................................................................  124,50  € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
11/ predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  C-KN parc.č. 3301/12 zastavaná plocha 
o výmere  35 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 3301/13 zastavaná plocha o výmere 9 m2 
a novovytvorená C-KN parc.č. 3301/14 zastavaná plocha o výmere  38 m2, odčlenené geometrickým 
plánom  z pôvodnej E-KN parc.č. 3301, výmera spolu predstavuje 82 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 
nasledovne : 



- C-KN parc.č. 3301/12    do podielového  spoluvlastníctva Anny Malecovej v podiele ½-ica 
a Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ½-ica,   

- C-KN parc.č. 3301/14 do podielového spoluvlastníctva Marty Ježíkovej v podiele ½-ica 
a Evy Adamovovej v podiele ½-ica 

- C-KN parc.č. 3301/13 do podielového spoluvlastníctva  Anny Malecovej v podiele ¼-ina, 
Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ¼-ina, Marty Ježíkovej v podiele ¼-ina a Evy 
Adamovovej v podiele ¼-ina 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dlhodobo využívaných ako súčasť dvora 
a prístup k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateliek, v súlade so zverejneným oznamom Mesta 
Trenčín. 
Ide o pozemok – zeleň nachádzajúcu sa na Ul. Pod Brezinou v Trenčíne, pred rodinnými domami 
orient. č. 1 a 3, pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.   
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje cca .............................................................................  1361,20   € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
  
12/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín, časť E-KN parc.č. 3301 ostatná plocha o výmere cca 60 m2 
(výmera bude upresnená geometrickým plánom), pre Ing. Silviu Kollárovú v podiele ½-ica, Ing. 
Eriku  Toflovú v podiele ¼ a MUDr. Janu Asboth-Šnírovú v podiele ¼-ina, za účelom 
vysporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo využívaný ako súčasť dvora a prístup k nehnuteľnostiam 
v spoluvlastníctve žiadateliek,  za kúpnu cenu 8,30 €/m2 v súlade so zverejneným oznamom Mesta 
Trenčín. 
Ide o pozemok – zeleň nachádzajúcu sa na Ul. Pod Brezinou v Trenčíne, pred rodinným domom 
orient. č. 5, pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.   
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje cca .............................................................................  498,-   € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
13/ predaj pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, novovytvorená CKN parc.č.1174/11 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 53 m2, pre Jána Kavackého a manž. Danicu Kavackú,   za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, za 
kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, na 
ulici Legionárska, pri záhradkárskej osade „Pri Mlyne“. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  439,90€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
14/ predaj pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, časť C-KN parc. č. 1174/8 zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere cca 25 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom),  pre Valentšíka 
Petra, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 
Legionárska, pri záhradkárskej osade „Pri Mlyne“. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  207,50€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 



 
 
15/ predaj pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, časť C-KN parc. č. 1174/8 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 24 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) pre  Oľgu 
Valachovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 
Legionárska, pri záhradkárskej osade „Pri Mlyne“. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  199,20€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
16/ predaj pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, časť C-KN parc. č. 1174/8 zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere cca 29 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) pre Grmana 
Gabriela a manž. Helenu Grmanovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a 
scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 
Legionárska, pri záhradkárskej osade „Pri Mlyne“. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  240,70€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
17/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, CKN parc. č.1688/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 
m2 pre Ing. Žaťkovú Luciu, za účelom scelenia pozemkov s nehnuteľnoťami vo vlastníctve 
žiadateľky,  za kúpnu cenu 8,30 €/m2 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Rybárska od hrádze, za nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľky, o ktorý sa dlhodobo stará a udržiava ho. Predmetný pozemok bude slúžiť na rekreačné 
účely,   pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín je nevyužiteľný. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ............................................................................. 348,60€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
18/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, CKN parc. č.1954/117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 
m2 pre Martiška Marián a manž. Emíliu Martiškovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Slnečné námestie, pred nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve žiadateľov, o ktorý sa dlhodobo starajú a udržiavajú ho. Predmetný pozemok je pre tretie 
osoby ako aj Mesto Trenčín je nevyužiteľný. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ............................................................................. 506,30€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 



19/ predaj pozemkov v k.ú. Trenčín – CKN parc.č. 1954/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
180 m2 a CKN parc.č. 1954/140 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, pre Ing. Ivana Beritha 
a manž. Vieru, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
Ide o oplotené  pozemky nachádzajúce sa na Ul. Slnečné námestie v Trenčíne, ktoré žiadatelia 
dlhodobo užívajú ako predzáhradku a na pozemku je vybudovaný  okapový chodník. Pozemky sú pre 
tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné.  
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
Žiadatelia požiadali o možnosť uhradiť kúpnu cenu formou splátkového kalendára, z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov a zdravotných dôvodov.  
Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................................   1543,80 € 
________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
20/ predaj pozemku v k.ú. Hanzlíková,  CKN parc.č. 137/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 
m2,  pre Emila Beňa, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, za kúpnu cenu 8,30 
€/m2. Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. Brezová v Trenčíne, ktorý žiadateľ dlhodobo 
užíva ako záhradu. Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín.  
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 .............................................................................................   473,10 € 
Stanovisko komisie:  odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
21/ predaj pozemku v k.ú. Záblatie, časť C-KN parc. č. 1080/1 zastavané plochy a nádvoria  
o výmere cca 13 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), pre Trepáčovú Alicu, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Pri parku, ktorý je dlhodobo využívaný ako prístupový chodník 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  107,90€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
22/ predaj nehnuteľností -  pozemkov v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3379 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere približne 7 m2 a časť C-KN parc.č. 844/15 záhrady o výmere približne 60 m2  
(presná výmera bude určená geometrickým plánom), pre  Ing. Milana Minárika, za účelom  
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré tvoria súčasť s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
kupujúceho, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2. 
Ide o oplotené  pozemky nachádzajúce pri rodinnom dome na Ul. Dolný Šianec, ktoré žiadateľ 
dlhodobo využíva, pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Kúpna cena bola 
stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným oznamom Mesta 
Trenčín. 
 Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/19914 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena bude cca..............................................................................................556,10 € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 



23/ predaj pozemkov v k.ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc.č. 1318/218 ostatná plocha o výmere 
205 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 2280/26 zastavaná plocha o výmere 44 m2, celková výmera 
predstavuje 249 m2, pre Ing. Juraja Lišku a manž.  Evu, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada, za kúpnu cenu vo výške  10,- €/m2, 
v súlade so zverejneným oznamom Mesta  Trenčín. 
Ide o pozemok nachádzajúci  sa na Ul. Kubranskej (stará cesta Ku kyselke), úzky pás  cca 3 m široký, 
popri záhrade vo vlastníctve žiadateľov,  pozemok je oplotený a dlhodobo  využívaný ako súčasť 
záhrady pri ZO  Volavé, pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.    
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
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 ...........................................................................  2.490,- € 
Stanovisko komisie: neprijala uznesenie  
Hlasovanie :    Za : 2   Proti : 1  Zdržal sa : 1 
 
 
24/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, CKN parc. č.1725/111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
181 m2 a  CKN parcely č.1725/110 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,  pre Mariána 
Kapitána a manž. Lýdiu Kapitánovú, za účelom vysporiadania a scelenia pozemkov k rodinnému 
domu, za kúpnu cenu 10,- €/m2 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Nové Prúdy a Narcisová. Pozemok – CKN 
p.č.1725/110 sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a je dlhodobo využívaný 
ako prístup k nehnuteľnosti, CKN parcela č. 1725/111 je dlhodobo využívaná ako predzáhradka. 
Pozemok je  pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite v zmysle VZN č. 7/2003. 
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 ............................................................................. 2.150,-€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
25/ predaj nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú. Trenčín,  časť C-KN parc.č. 545/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 704 m2, (výmera bude  spresnená geometrickým plánom) pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov domu č. 270 na Piaristickej ulici, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý je vlastníkmi  bytovému domu využívaný ako dvor a priľahlý pozemok  
k bytovému domu, za kúpnu cenu:  

 Spevnené plochy vo výške 18,50 €/m2 (209 m2) 
 Zeleň vo výške 8,30 €/m2 (495 m2) 

Kúpna cena je stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemkov - priľahlých dvorov 
k bytovým domom v rámci celého mesta. 
Ide o pozemok – zeleň a spevnenú plochu, ktorý je  pre Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľný.  
Žiadatelia požiadali o prerokovanie a zaslanie návrhu výšky kúpnej ceny, od ktorej bude závisieť ich 
záujem o odkúpenie pozemku. V prípade, že budú výšku kúpnej ceny akceptovať, majetkový prevod 
bude predložený na prerokovanie vo VMČ Stred.   
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 približne.............................................................................. 7.975,- € 
Stanovisko komisie: 

- so žiadateľmi rokovať o kúpnej cene tak, ako je navrhnuté v materiáli 
- po stanovisku VMČ Stred opätovne predložiť na zasadnutí FMK 

Hlasovanie :     Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
26/ predaj pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne : 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/537 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 
a novovytvorená C-KN parc.č. 2180/538 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 pre Bc. 
Milana Barteka 



- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/536 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a 
novovytvorená  C-KN parc.č. 2180/535 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 pre Ing. 
Soňu Vavríkovú 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/423 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 pre Bc. 
Milana Barteka a Ing. Soňu Vavríkovú každému v podiele ½-ica 

celková výmera predstavuje 168 m2, za účelom zlepšenia a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve žiadateľov a za účelom scelenia pozemkov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2. 
Ide o pozemky nachádzajúce sa na sídlisku Juh v spojnici ulíc Saratovská a Partizánska, pre Mesto 
Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. 
Kúpna cena bola stanovená v súlade s VZN č. 7/2003.    
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 ...........................................................................  2.520,- € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
 
27/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín – časť CKN parc.č. 1964/117 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 18 m2, pre Ing. Šimona Ukropca, za účelom zabezpečenia prístupu ku garáži vo 
vlastníctve žiadateľa, za kúpnu cenu 15,- €/m2. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Družstevná 
v Trenčíne, kde žiadateľ vlastní jednu z radových garáži. Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto 
Trenčín nevyužiteľný.  
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 približne  .............................................................................   270,00 €  
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
28/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín – časť CKN parc.č. 2159/17 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 44 m2, pre Ing. Šimona Ukropca a manž. Janu, za účelom zabezpečenia prístupu ku 
garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu 15,-  €/m2. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. 
Cintorínska v Trenčíne, kde žiadatelia vlastnia jednu z radových garáži. Pozemok je pre tretie osoby 
ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný.  
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 približne ..............................................................................   660,00 €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
29/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, časť C-KN parc. č. 3325/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
cca 21 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom),  pre Miroslava Šťastného, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, cez ktorý má kupujúci zabezpečený prístup do garáže, 
za kúpnu cenu 15,00 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a garážou vo vlastníctve žiadateľa, na ulici 
Rybárska. Kúpna cena bola stanovená  v zmysle VZN č. 7/2003. 
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 ...........................................................................  315,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
30/ a) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/367 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Ing. Mariána Sirotného, za 
účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je 



v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  
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 ...........................................................................................405,-  € 
 
30/ b) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/368 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Helenu Sedláčkovú 
v podiele 5/8-ín, Stanislava Sedláčka v podiele 1/8-ina, Evu Ďuržovú v podiele 1/-8ina a Miriam 
Williams v podiele 1/8-ina, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  
cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred 
garážou a tvorí vjazd do garáže.  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............................................................................................345,-  € 
 
30/ c) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/369 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Romana Zverbíka s 
manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- 
€/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou 
a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................345,-  € 
 

30/ d) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/371 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Andreja Drobného v podiele 
½-ica a Moniku Fruhaufovú v podiele ½-ica, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve 
žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................345,-  € 
 

30/ e) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/372 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Ladislava Pappa v podiele 
½-ica a Janu Pappovú v podiele ½-ica, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve 
žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................345,-  € 
 

30/ f) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/373 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Petra Weingarta v podiele 
1/6-ina, Michala Weingarta v podiele 1/6-ina a Vieru Weingartovú v podiele 4/6-iny, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je 
v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  
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...........................................................................................345,-  € 
 

30/ g) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/374 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Mariána Beňa, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade 
s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................345,-  € 



 
30/ h) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/375 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre  Eduarda Hatalu s 
manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- 
€/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou 
a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................345,-  € 
 
30/ i) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená C-
KN parc.č. 1531/376 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-17 
z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Borisa Jantoláka, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade 
s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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...........................................................................................360,-  € 
 

30/ j) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená C-
KN parc.č. 1531/378 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-17 
z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Máriu Kadlecovú, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľky, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je 
v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  
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...........................................................................................360,-  € 
 
30/ k) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/380 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Martinu Mitáčovú, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľky, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je 
v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  
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...........................................................................................360,-  € 
 
 

30/ l) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená C-
KN parc.č. 1531/381 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-17 
z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Antona Martečíka, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade 
s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  Predaj 
bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/19914 Zb. o majetku a obcí v platnom 
znení. Žiadateľ požiadal Mesto Trenčín o možnosť úhrady kúpnej ceny formou splátkového kalendára 
a to vo výške 50,- €/mesiac, z dôvodu zlej finančnej situácie.   
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................................360,-  € 
 

30/ m) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1531/382 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, odčlenená GP č. 43621457-12-
17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané plochy a nádvoria, pre Ján Pevný s manželkou, za 
účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je 
v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  
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...........................................................................................375,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 



31/ a) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  časť C-KN 
parc.č. 1531/223 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, ktorá bude určená geometrickým 
plánom, pre Igora Bernáta s manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve 
žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................225,-  € 
 
31/ b) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  časť C-KN 
parc.č. 1531/223 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, ktorá bude určená geometrickým 
plánom, pre Ing. Juraja Janča v podiele ½-ica a MUDr. Martina Janča v podiele ½-ica, za účelom 
riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade 
s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................225,-  € 
 
31/ c) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín, časť C-KN 
parc.č. 1531/223 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, ktorá bude určená geometrickým 
plánom, pre Dušana Fera s manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve 
žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................225,-  € 
 
31/ d) predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  časť C-KN 
parc.č. 1531/311 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, ktorá bude určená geometrickým 
plánom, pre Pavla Bottku, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu  
cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred 
garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................225,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za :3   Proti : 0  Zdržal sa : 1 
 

 
32/ a) predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Družstevná  (pri dele)  v k.ú. Trenčín,  novovytvorená C-
KN parc.č. 1964/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pre Ladislava Glocknera s 
manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- 
€/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou 
a tvorí vjazd do garáže.  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 ............................................................................................285,-  € 
 
32/ b) predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Družstevná  (pri dele)   v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 
C-KN parc.č. 1964/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pre Milana Smrečanského s 
manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu  cenu 15,- 
€/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred garážou 
a tvorí vjazd do garáže.  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 ............................................................................................285,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 

33/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Bezručovej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  časť C-KN parc.č. 
2902/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 27 m2, ktorá bude určená geometrickým plánom, 
pre Ing. Viktora Olschlégera, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa, za 
kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza 



pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................405,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
34/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Cintorínskej ulici v Trenčíne, v k.ú. Trenčín,  časť C-KN parc.č. 
1981/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, ktorá bude určená geometrickým plánom, 
pre MUDr. Jána Barta s manželkou, za účelom riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov, 
za kúpnu  cenu 15,- €/m2. Kúpna cena je v súlade s VZN č. 7/2003. Ide o pozemok, ktorý sa 
nachádza pred garážou a tvorí vjazd do garáže.  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 cca.......................................................................................225,-  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
35/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2108/654 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 
m2, pre  Vladimíra Budinského a manž., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
dlhodobo využívaného ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu vo 
výške 15,- €/m2 (žiadosť doručená po termíne zverejnenom v ozname mesta). 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Nad tehelňou  č. 2215/10, pre tretie osoby ako aj Mesto 
Trenčín nevyužiteľný.  
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 .............................................................................................   195,- € 
Stanovisko komisie: materiál bol stiahnutý z rokovania, opätovne predložiť po vyjadrení VMČ 
Stred 
 
36/ predaj pozemkov v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2108/653 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 
m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 2108/822 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pre JUDr. 
Jiřího Choutku a manž., za účelom  majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov využívaných ako 
prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2 (žiadosť 
doručená po termíne zverejnenom v ozname mesta). 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Nad tehelňou  č. 2215/8, pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín 
nevyužiteľný.  
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 .............................................................................................   495,- € 
Stanovisko komisie: materiál bol stiahnutý z rokovania, opätovne predložiť po vyjadrení VMČ 
Stred 
 
37/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 3656/2 záhrady, o výmere 46 m2 pre Halml Ivan, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúceho, za kúpnu cenu 15,00 €/m2. (žiadosť doručená po termíne zverejnenom v ozname mesta). 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. S. Chalupku, ktorý tvorí súčasť so záhradou vo 
vlastníctve kupujúceho.  
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................  690,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
38/ predaj pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 414 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
cca 37 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) pre  MUDr. Staňo Ján a manž.  MUDr. 
Jana Staňová, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku využívaného ako prístup a za 
účelom  scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,00 €/m2.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, na 
ulici Ľ.Stárka. 



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 ...........................................................................  555,00€ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
39/ predaj pozemkov v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 1258/2 trvalé trávne porasty o výmere 23 m2, C-KN 
parc.č. 1257/5 ostatné plochy o výmere 15m2 a časť 1257/2 ostatné plochy o výmere cca 100 m2 
(výmera bude určená geometrickým plánom), pre Ing. Karla Trnku s manželkou, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov využívaných ako zázemie k prevádzke 
Penzión Kyselka,  za kúpnu cenu 15,- €/m2. Predaj bude realizovaný s vecným bremenom v prospech 
Mesta Trenčín, ktoré bude spočívať v práve prístupu ku prameňu kyselky pre verejnosť. Ide 
o pozemky nachádzajúce sa pri prameni kyselky v Kubrej, ktoré sú priamo priľahlé k nehnuteľnostiam 
žiadateľov a slúžia ako oddychová zóna na kyselke v Kubrej v Trenčíne. Pre tretie osoby ako aj Mesto 
Trenčín sú nevyužiteľné. 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 psím. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje cca................................................................................... 2070,-   € 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
40/ predaj pozemku vrátane spevnenej plochy parkoviska v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 169/3 
zastavané plochy a nádvoria cca 310 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom), pre 
Slovenské elektrárne, a.s., za účelom zabezpečenia vlastníctva účelovej spevnenej komunikácie 
k parkovacím plochám pri budove spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., za kúpnu cenu 78,76 €/m2. 
Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Ing. Ľubomírom Mičudom.   
Ide o pozemok - spevnenú komunikáciu nachádzajúcu sa na Soblahovskej ulici 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 cca ............................................................................24.415,60  € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
41/ 
 a) predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 1694/177 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 200 m2 vytvorená geometrickým plánom pre Špačka Karola a manž. Špačkovú 
Oľgu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, 
predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam  vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Riznerova a Sasinkova, ktorý je dlhodobo 
využívaný ako záhrada, predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich. 
Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. 
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Celková kúpna cena predstavuje  ...........................................................................  1660,00€ 
 
b) prenájom pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 1694/189 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 348 m2, vytvorená geometrickým plánom pre Špačka Karola a manž. Špačkovú 
Oľgu, za účelom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľa 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 2 €/m2 ročne. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Riznerova a Sasinkova, ktorý je dlhodobo 
využívaný ako záhrada vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín 
nevyužiteľný. 
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............................................................... 696,00€ 



Stanovisko komisie: neprijala uznesenie  
Hlasovanie :    Za :    Proti : 0  Zdržal sa : 4 
 
 
42/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch C-KN 
parc.č. 3484/96 v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2342/5 v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 4017 a C-KN parc.č. 
4021 v k.ú. Opatová, v súvislosti s plánovanou stavbou cyklotrasy realizovanej v rámci projektu 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 
park, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj so 
sídlom v Trenčíne, vecné bremeno bude spočívať v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka 
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti: 
 

a) trpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného bremena na 
výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek 
Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní 
stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí 
budúci oprávnený z vecného bremena,  

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, 
priemyselný park a za tým čelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel 
budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej 
organizácie.  
 

za podmienok:  
 

- rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní stavby, 
geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený 

- výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1,- Euro za celý 
predmet zmluvy budúceho zaťaženého pozemku, príp. jeho časti vytvorenej geometrickým 
plánom. Jednorazovú odplatu vo výške 1,- Euro navrhol budúci oprávnený Trenčiansky 
samosprávny kraj.  

- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za jednorazovú 
odplatu vo výške 1,- Euro za celý predmet zmluvy  schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.     

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

43/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou „TN, Trenčín, 
Slnečné námestie –VNV, VNK““ na pozemkoch v k.ú. Trenčín, na Ul. Slnečné námestie, C-KN parc.č. 
2264/9 zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 2264/107 zastavané plochy a nádvoria, C-KN 
parc.č. 3306/1 zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 3376/1 zastavané plochy a nádvoria, C-KN 
parc.č. 3306/17 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1946/5 zastavané plochy a nádvoria, 
pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 34125361-19/2017 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu GP:  

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
- 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. 27/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing. Elenou Trnkovou a predstavuje sumu 3350,-  €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
44/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ ŽSR 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá), č. stavby A41688, stavebný 
objekt SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825, 
v k.ú. Opatová, C-KN parc.č. 509/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 968 m2 a C-KN parc.č. 
556/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2, pričom  rozsah a priebeh  vecného bremena je 



vyznačený geometrickým plánom č. OP32-37-06/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere  
691 m2, v prospech  SPP – distribúcia, a.s. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 
- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z 
vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. OP 32-37-06/2013 na 
zriadenie vecného bremena a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 11.06.2014, 
vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava,  IČO 35715456, úradne 
overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 694/14,  dňa 23.06.2014 a 
 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 
plánom č. OP 32-37-06/2013, k. ú. Opatová 
 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2015 vyhotoveným  Ing. 
Pavlom Appelom a predstavuje sumu 5 837,46 EUR (8,45 €/m2) 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
45/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „ ŽSR 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá), č. . stavby A41688, stavebný 
objekt SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825 
v k.ú. Opatová, C-KN parc.č. 556/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6557 m2, pričom  rozsah 
a priebeh  vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 136/2016 a vzťahuje sa na časť 
pozemkov o výmere  27 m2, v prospech  SPP – distribúcia, a.s. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach 
špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 
 
- zriadenie a existenciu časti ochranného pásma k inžinierskej sieti – plynárenských 
zariadení oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým 
plánom č. 136/2016 na zriadenie vecného bremena ochranného pásma inžinierskej siete zo dňa 
07.02.2017, vyhotoveného ŽSR, Stredisko železničnej geodézie, Železničiarska 1, 811 04 
Bratislava,  IČO 31 364 501, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pod č. 429/17  dňa 07.04.2017 a 
 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 
plánom č. 136/2016 k. ú. Opatová. 
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2015 vyhotoveným  Ing. 
Pavlom Appelom a predstavuje sumu 228,07  EUR (8,45 €) 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
46/  zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, na dobu neurčitú v súvislosti 
s realizáciou stavby „Vybudovanie autistického centra“ –SO 09 prípojka plynu/prekládka časti prípojky 
STL, na pozemku v obci Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, KNC parc.č.358/1, zapísaný na LV č.1, 
pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom číslo 43468608-42/17 
a vzťahuje sa na časť pozemku vo výmere 14m2. 
Vecné bremeno na pozemku nachádzajúcom sa v obci Trenčín, katastrálne územie Trenčianske 
Biskupice, KNC par.č.358/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5590 m2, zapísaný na LV č.1, 
spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena Mesta Trenčín, strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti: 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 
ochranných a bezpečnostných pásiem, prevádzkovanie plynárenských zariadení 
a vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na 
zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovanie práv 
a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, a to 



v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 43468608-42/17 na vyznačenie  vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 2/1, 2/9, 12/2 a 358/1 zo dňa 
20.04.2017, vyhotovený vyhotoviteľom Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, 

- vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním 
poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich 
s prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či prechod a prejazd zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby  a opravy plynárenských 
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú 
nehnuteľnosť či akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými na zabezpečenie bezpečnej prevádzky 
týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa 
distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

 
Trenčiansky samosprávny kraj je investorom a stavebníkom investičnej akcie „Vybudovanie 
autistického centra“ a vzhľadom k tomu, že ide o verejnoprospešnú sociálnu službu (poskytovanie 
sociálnych služieb ako ubytovanie, stravovanie, opatrovateľské služby a pod.) požiadal o zriadenie 
bezodplatného vecného bremena. 
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
47/ kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín od MUDr. Marty Horákovej v podiele ½ a MUDr. 
Márie Chocholovej v podiele ½, v k. ú. Trenčín časť pozemku o výmere 469m2 E-KN parc. č. 2250 
orná pôda evidovaná na LV č. 8333, za účelom vysporiadania pozemku pod časťou mestskej 
komunikácie a pozdĺž nej na ulici Východná . Ide o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti 
zastavaného územia obce, ktorého časť sa nachádza pod miestnou komunikáciou a chodníkom na 
ulici Východná  a časť sa nachádza medzi komunikáciami na ulici Východná a gen. Svobodu. 
Znaleckým posudkom č. 64/2016 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Brenišinom bola všeobecná 
hodnota pozemku určená na sumu 31,87 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................14.947,03 € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
48/ predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku  a rodinnom dome so súp.č. 327 v k.ú. 
Istebník, pre Ing. Jaroslava Gabrhela a Katarínu Gabrhelovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov a stavby rodinného domu, ktorú majú kupujúci vo väčšinovom podielovom 
spoluvlastníctve, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku nasledovne : 
 

- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 535 záhrady o výmere 234 m2, podielu 
prislúcha výmera  10,97 m2, kúpna cena predstavuje 740,47 € ( 67,47 €/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 536 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 276 m2, podielu prislúcha výmera 12,94 m2,  kúpna cena predstavuje 873,06 € 
(67,47 €/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/48-in na stavbe rodinného domu, kúpna cena predstavuje 2742,85 € 
 
Ide o rodinný dom s prislúchajúcimi pozemkami na Ul. Jahodovej. 
Predaj bude realizovaný v zmysle 9a ods. 8 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.  
Celková kúpna cena za spoluvlastnícke podiely Mesta Trenčín predstavuje .............. 4.356,38 €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
49/ predaj pozemkov  v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území priemyselnej zóny (lokalita za 
stavbou AUO) – novovytvorená C-KN parc. č. 818/98 orná pôda o výmere 616 m2 a novovytvorená C-
KN parc. č. 818/97 orná pôda o výmere 2925 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 17905095-
017014 zo dňa 7.4.2014 z pôvodných E-KN parc. č. 423/28 a 423/29 pre spoločnosť Alterna Tiff, 
s.r.o., Trenčín za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru za kúpnu cenu 30,- €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 106.230,- € 
 



Ing. Gabriela Vanková navrhla pozmeňujúci návrh : kúpna zmluva na predaj predmetného 
pozemku  bude uzatvorená až po zrealizovaní geologického prieskumu na náklady kupujúceho 
 
Stanovisko komisie: odporúča aj s pozmeňovacím návrhom 
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
50/ Návrh na uzatvorenie Dohody o zrušení predkupného práva medzi SR- Slovenský pozemkový 
fond ako povinný z predkupného práva  a Mesto Trenčín ako oprávnený z predkupného práva na 
pozemky v k.ú. Záblatie, a to: 

 CKN parc.č. 818/36 orná pôda  o výmere 30249 m2, zapísaný na LV č. 1449 

 CKN parc.č. 818/25 orná pôda o výmere 2923 m2, zapísaný na LV č. 1449, 

 CKN parc.č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2, zapísaný na LV č. 766, 
 
Ide o pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce 
sa v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, na ktorých je v zmysle Dohody 
o zriadení predkupného práva zo dňa 19.7.2006 zriadené predkupné právo ako vecné právo zapísané 
v katastri nehnuteľností v prospech Mesta Trenčín. 
Na základe predloženej žiadosti investora o kúpu predmetných pozemkov vo vlastníctve SR- 
Slovenského pozemkového fondu, Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Trenčín požiadal 
Mesto Trenčín o uzatvorenie Dohody o zrušený predkupného práva na predmetné pozemky. 
Stanovisko komisie: materiál bol stiahnutý z rokovania  
 

 
II. nebytové priestory 

 
 
1/ výpožička obchodných stánkov v podchode pre peších Tatrapassage pri hoteli Elizabeth v Trenčíne 
o celkovej výmere 76,80 m2, pre Michaela Hanáka, za účelom ich zrenovovania na kultúrno-
reprezentatívne priestory a vytvorenie modernej streetartovej galérie, na dobu určitú 5 rokov, 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená. 
Zámerom projektu je z daného priestoru, ktorý pôsobí odstrašujúco a odpudzujúco, vytvoriť 
reprezentatívnu „vstupnú bránu“ z parku M. R. Štefánika  do centra mesta,  celý priestor spríjemniť pre 
turistov a obyvateľov mesta. Víziou projektu je realizovať v priestoroch galérie, okrem trvalej expozície 
umelcov pochádzajúcich z Trenčína (veľa z nich dosiahlo úspechy vo svete), aj workshopy pre 
mladých a deti formou súťaží, najlepší dostanú možnosť uverejniť svoje maľby v tejto galérii; podpora 
a rozvíjanie kultúry a turizmu v Trenčíne; podpora a rozvoj mládeže umeleckým smerom a možná 
spolupráca so základnou umeleckou školou.  
Predpokladaná výška rekonštrukcie je odhadovaná na cca 10.000,00 € a celý tento projekt plánuje 
žiadateľ zrealizovať z vlastných finančných zdrojov:  

 asanácia väčšiny priečok obchodných stánkov a následné vytvorenie jedného väčšieho 
presvetleného priestoru,  

 renovácia stien, podláh, stropov a osvetlenia, 

 celkové vyčistenie priestorov a odstránenie starých polepov, 

 ozvučenie priestorov pasáže a navodenie príjemnej atmosféry pre okoloidúcich, 

 redizajnovanie protiľahlej steny galérie, nakoľko pôsobí špinavo a odstrašujúco a nezhoduje 
sa s víziou reprezentatívneho priestoru Gallery passage. 

Po zvážení a prehodnotení celého projektu žiadateľ dospel k záveru, že z dlhodobého hľadiska by 
striktne neziskový priestor galérie bol finančne neudržateľný a taktiež by bolo na škodu pre turistov 
a záujemcov nemať možnosť si dielo, prípadne suvenír zakúpiť, pričom idea streetartovej galérie by 
zostala zachovaná.  
Všetky úpravy je žiadateľ povinný konzultovať s Útvarom hlavného architekta Mesta Trenčín.  
V prípade ak žiadateľ nevykoná v lehote do 31.12.2017, finančnom a vecnom rozsahu rekonštrukciu 
predmetu výpožičky, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy.  
Náklady za spotrebovanú energiu v priestoroch si bude nájomca hradiť sám priamo dodávateľom 
týchto služieb.  
V prípade, že by bola na prenájom obchodných stánkov uzatvorená nájomná zmluva, nájomné 
v zmysle VZN č. 12/2011 by predstavovalo 25,00 € m2/rok, spolu 1920,00 € ročne. Vzhľadom k tomu, 
že predmetné stánky sú v zlom technickom stave, žiadateľ navrhol vykonať ich zrenovovanie na 
vlastné náklady tak, aby boli užívania schopné. Na základe výšky nájmu určenej príslušným VZN č. 



12/2011 a výšky plánovanej investície je navrhnuté uzatvorenie zmluvy o výpožičke na predmetné 
stánky na dobu určitú 5 rokov.  
Výpožička bude realizovaná v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
Stanovisko komisie: požaduje  materiál opätovne predložiť po stanovisku VMČ Sever 
 
 
DOPLNOK  
 
1/ prenájom nehnuteľnosti - objektu základnej školy na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne, súp.č.  169, 
nachádzajúceho sa na pozemku C-KN parc.č. 339/1 

- pozemku C-KN parc.č. 339/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1069 m2 
- pozemku C-KN parc.č. 339/2 zastavané plochy  a nádvoria o výmere 1469 m2 

- pozemku C-KN parc.č. 339/6  zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 
- pozemku C-KN parc.č. 317/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2 

pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra, za účelom  výchovy a vzdelávania, ktoré poskytujú 
cirkevné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je nájomca, na dobu určitú do 
30.06.2018, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v zmysle 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za cenu nájmu 1,- € ročne. 
Prenájom nehnuteľností bude realizovaný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p.   
Celkové ročné nájomné predstavuje  ...........................................................................................  1,00 € 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
2/ kúpa pozemkov v k.ú. Zlatovce o celkovej výmere 1748 m2 za účelom ich  majetkovoprávneho 
vysporiadania pre budúcu stavbu Mesta Trenčín v zmysle projektovej dokumentácie „Riešenie 
cyklodopravy, ul. Na Kamenci, Trenčín – od ul. Vinohrady po Kasárenskú ul.“, ktorú má Mesto 
Trenčín záujem realizovať z prostriedkov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný 
program od dotknutých vlastníkov pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 41373006-11-17 za 
kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Celková kúpna cena v zmysle znaleckého posudku predstavuje zaokrúhlene sumu 59.800,- € (28,68 
€/m2 a 34,80 €/m2). 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
Ing. Gabriela Vanková – na základe odporúčania Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ zo dňa 
24.11.2016 Mesto Trenčín prejavilo záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 48/384-ín 
na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na Mierovom námestí súp.č. 35, zapísaný na LV č. 237, za 
kúpnu cenu vo výške 30.600,72 €. V zmysle platnej legislatívy ponúklo Mesto Trenčín uplatnenie 
zákonného predkupného práva na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 237 ostatným 
spoluvlastníkom vedených na LV č. 237. Podľa § 140 Občianskeho zákonníka platí, že ak sa 
spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej 
osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel 
pomerne podľa veľkosti podielov.  
V zákonom stanovenej lehote si Ing. Róbert Lifka ako jediný spoluvlastník uplatnil predkupné právo a 
prejavil záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín, zároveň dňa 19.05.2017 
uhradil Mestom Trenčín navrhovanú kúpnu cenu vo výške 30.600,72 € na účet Mesta Trenčín.   
 
K bodu 10/  Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou 
záručnou a rozvojovou bankou a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 14.12.2016 uznesením č.745 Programový rozpočet 
Mesta Trenčín na rok 2017. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového 
úveru na rekonštrukciu Mierového námestia do výšky 3.120 tis. €, ktorého podmienky budú schválené 
samostatným uznesením v priebehu roka 2017. Zmenou rozpočtu schválenou Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.5.2017 uznesením č. 871 bol zmenený účet prijatia bankového 
úveru do výšky 3.120 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 v súlade s 
Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2017, ktorého bližšie podmienky budú schválené 
samostatným uznesením v priebehu roka 2017.  



Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie 
úveru na financovanie investičných zámerov Mesta Trenčín – Financovanie kapitálových výdavkov 
schválených v rozpočte mesta Trenčín na rok 2017 s možnosťou refundácie platnú do 31.7.2017 
nasledovne:  
? výška úveru: 3.120.000 €  
? úroková sadzba: variabilná v naviazaní na 12M EURIBOR + odchýlka 0,3% p.a.  

? splatnosť úveru: 10 rokov  
? poplatok za poskytnutie úveru a jeho spracovanie: 0,05 % z objemu úveru: 1.560 €  

? poplatok za nedočerpanie úveru: 0 €  
? poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti pred zmluvne dohodnutým termínom 
splatnosti: 0 €  
? poplatok za monitoring: 0 €  

? záväzková provízia: 0 €  
? poplatok za vedenie úverového účtu: 5 €  

? poplatok za prolongáciu úveru a zmenu splátkového kalendára z podnetu klienta: 30 €  
? splátky istiny: mesačne od 1/2018  

? splátky úrokov: mesačne z objemu vyčerpaného úveru  
? čerpanie úveru: postupné na základe predložených faktúr v prospech účtu dodávateľa, v prípade 
refundácie na základe predložených faktúr a dokladov o úhrade faktúr  

? bez zabezpečenia  
 
Diskusia:    
 
Prítomní   prerokovali  predmetný  materiál a pristúpili k hlasovaniu 
 
Stanovisko komisie : 
 
Odporúča schváliť Návrh na prijatie splátkového dlhodobého úveru zo Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky  a.s.  
Hlasovanie  :                        Za:  4                                  Proti :  0                                  Zdržal sa :  0                   
 
 
K bodu 11/  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 
 
Ing. Mária Capová  -  predložila  uvedený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na 
rok 2017 pričom uviedla, že  vyplýva zo zmien v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových 
finančných operácií nasledovne:  
? Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 87.338 €, t.j. na 38.341.673 €  

? Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 30.000 €, t.j. na 395.000 €  

? Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 47.106 €, t.j. na 34.621.950 €  

? Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 75.744, t.j. na 13.468.039 €  

? Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 5.512 €, t.j. na 12.238.016 €  

? Výdavkové finančné operácie sa nemenia  
 

Zároveň  podrobne   citovala všetky  navrhované zmeny , ktoré boli uvedené  v písomnej časti  
predloženého  materiálu. 

 
Ing. Mária Capová - zároveň predložila dva pozmeňovacie návrhy  k návrhu  na Zmenu  
Programového rozpočtu  Mesta Trenčín   na rok 2017 nasledovne: 
 

A. pozmeňujúci návrh 

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

klasifikácia 0820, položku 635: Rutinná a štandardná údržba – objekt Trenčianskeho múzea 

navrhujem  zvýšiť o plus 5.000 €, t.j. doteraz nerozpočtované. Na základe rozhodnutia Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne je mesto Trenčín ako vlastník objektu „Dom župný“ na Mierovom 

námestí 46 (Trenčianske múzeum), národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je evidovaná v Ústrednom 



zozname pamiatkového fondu SR a nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín, 

povinné realizovať nasledovné opatrenia: 

a) Zistiť  a odstrániť príčinu zavĺhania SV múru 1. NP (priestor tzv. výstavnej siene) 

b) Opraviť lokálne poškodenia strechy J a V krídla národnej kultúrnej pamiatky 

c) Farebne upraviť dočasne drevenú výplň vstupu na schodisko 

2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0422, 

položku 717: Chodník Čerešňový sad IA16 navrhujem znížiť o mínus – 3.250 €, t.j. na 15.150 €. 

Realizácia akcie je ukončená.  

3. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 

717: ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie – IA16 (15.000 €) navrhujem znížiť o mínus – 

1.750 €, t.j. na 58.250 €. 

4. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná 

klasifikácia 0810, položku 717: Verejné športovisko Nábrežná navrhujem zvýšiť o ďalších + 

11.000 €, t.j. spolu na 82.000 €. Zvýšenie vyplýva z predbežnej hodnoty zákazky. 

5. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09602, položku 

ZŠ Veľkomoravská 713:  Umývačka riadu navrhujem zvýšiť o plus + 4.500 €, doteraz 

nerozpočtované. Súčasná umývačka riade je havarijnom stave, nákup novej umývačky 

zodpovedá aj zvýšenému počtu vydaných obedov vrátane príslušenstva. 

6. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Križovatka pri Bille – CSS navrhujem znížiť o mínus – 

6.800 €, t.j. na 61.200 €. Realizácia akcie ukončená. 

7. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO – IA 16 

(70.000 €) navrhujem znížiť o mínus – 3.700 €, t.j. na 136.300 €. Akcia sa nebude v roku 2017 

realizovať, začiatok realizácie sa predpokladá v roku 2018 

8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Mestský zásah Sever - úprava hrádze na Sihoti IA16 

navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €. 

9. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 7. Mestský informačný systém, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 711: Softvér navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 34.000 €. 

Finančné prostriedky na úpravu programového  vybavenia MP Manager modulu „ Evidencia 

parkovacích kariet“ podľa požiadaviek  užívateľov resp. požiadaviek, vychádzajúcich 

z doterajšieho používania uvedeného softvéru 

10. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 637: Automaty, rampy – servis navrhujem znížiť o ďalších – 3.000 €, t.j. 

spolu na 14.860 €. Zníženie na základe vysúťaženej ceny.  

11. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, t.j.  na 11.550 €. 

12. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 636: Nájomné navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, doteraz 

nerozpočtované. Finančné prostriedky na prenájom motorového vozidla na zabezpečenie odťahu 

vozidiel z územia mesta Trenčín, ktoré tvoria prekážku cestnej  premávky v zmysle §43 cestného 

zákona. 

13. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, funkčná 

klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 5.500 €, t.j. na 

28.250 €. Zníženie na základe skutočného čerpania a predpokladaného vývoja očakávaných 

výdavkov do konca roka. 

14. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná 

klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 5.500 €, t.j. na 

46.500 €. Zakúpenie materiálu potrebného k prevádzke letnej plavárne podľa doterajšieho vývoja 

spotreby čistiacich prostriedkov po ukončení čistenia bazénov a spotreby bazénovej chémie pri 

prvom spustení. 



15. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 

717: ZŠ Kubranská  - Stavebné úpravy spojovacej chodby – IA16 navrhujem znížiť o mínus – 

5.000 €, t.j. na 73.000 €. 

16. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 

716: ZŠ Kubranská  - PD stavebné úpravy spojovacej chodby – IA16 navrhujem zvýšiť o plus + 

5.000 €, doteraz nerozpočtované. Pre zabezpečenie plánovanej rekonštrukcie spojovacej chodby 

je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu nového riešenia. 

17. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 716: Spoluúčasť na projektoch EÚ navrhujem znížiť o mínus – 17.750 

€, t.j. na 14.290 €. 

18. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, 

položku 637: PD Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika navrhujem zvýšiť o plus + 14.400 €, 

doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektu na odborné ošetrenie stromov a drevín 

arborisrtami. 

19. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, 

položku 716: PD Park pre Úspech navrhujem zvýšiť o plus + 3.350 €, doteraz nerozpočtované. 

Vypracovanie projektu na rekonštrukcia chodníkov, sadové úpravy, zavlažovací systém, studňa 

a mobiliár. Projektové dokumentácie budú predložené k žiadosti o nenávratný finančných 

príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia 

na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 

Ide o výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre 

integrovaný regionálny operačný program. 

20. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy funkčná klasifikácia 09111, položku 

MŠ Považská  635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 4.776 €, t.j. na 5.736 

€. Výdavky sú určené na maľovanie interiérov – odstránenie poškodených omietok, celoplošné 

penetrovanie stien a stropov, vyspravenie prasklín a trhlín, prebrúsenie nerovností, maľba bielou 

farbou 2x.  

21. V bežných príjmoch položku 111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

navrhujem zvýšiť o plus + 4.776 €, t.j. na 17.854.776 €. 

 
B. pozmeňujúci návrh 
Návrh na zmenu rozpočtu počíta s navýšením počtu zamestnancov Mestskej polície o 4 nových 
zamestnancov. Mestská polícia vyčlenila z hliadkovej služby 2 zamestnancov na administratívu – 
vybavovanie priestupkov, nakoľko podľa našej legislatívy nemôže využívať inštitút objektívnej 
zodpovednosti. Navrhnuté je doplniť hliadkovú službu na pôvodný počet a tiež navýšiť bezpečnosť 
v meste a fyzickú kontrolu parkovania o ďalších 2 zamestnancov. S prijatím 4 nových zamestnancov 
počítame od septembra 2017, vo výkone služby budú od januára 2018.  
Návrh odsúhlasila  uznesením č.226 zo dňa 7.6.2017 Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku. 
Súčasne je navrhnuté zvýšenie mzdových prostriedkov Mestskej polície na dorovnanie zvýšeného počtu 
pracovných hodín v súvislosti s kontrolou parkovania vo vyhradených zónach.  
Navrhované zmeny sú nasledujúce:  
1. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, položku: 610: Mzdy navrhujeme zvýšiť o plus + 30.500 €, t.j. na 670.500 €, 

z toho plus + 16.000 € na dorovnanie zvýšeného počtu pracovných hodín v súvislosti s kontrolou 

parkovania vo vyhradených zónach a plus + 14.500 € pre zvýšenie počtu pracovníkov Mestskej 

polície o 4 zamestnancov od 09/2017 

2. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, položku: 620: Poistné navrhujeme zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 235.000 €, na 

poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. 

3. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, položku: 631: Cestovné navrhujeme zvýšiť o plus + 4.800 €, t.j. na 8.470 €, na 

ubytovanie, stravné, cestovné pre 4 nových policajtov počas kurzov odbornej spôsobilosti. 



4. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, položku: 633: Materiál navrhujeme zvýšiť o plus + 4.800 €, t.j. na 74.750 €, na 

nákup pracovných odevov. 

5. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, položku: 637: Služby navrhujeme zvýšiť o plus + 1.200 €, t.j. na 45.980 €, na 

vstupné lekárske prehliadky, vstupné psychologické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie na 

zbrojný preukaz, kolky. 

6. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0950, položku: 637: Služby navrhujeme zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.500 €, školné 

na kurzy odbornej spôsobilosti pre 4 nových policajtov od 09/2017. 

7. V bežných príjmoch položku 111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

navrhujeme zvýšiť o plus + 48.300 €, t.j. na 17.898.300 €. 
  
Diskusia:    
 
Prítomní prerokovali  jednotlivé  Návrhy  na zmenu  programového  rozpočtu  Mesta Trenčín   pričom 
sa  venovali najmä pozmeňujúcemu  návrhu   na zvýšenie  počtu zamestnancov  MsP. 
Ing. Mária Capová -  k pozmeňujúcemu  návrhu  na zvýšenie  počtu zamestnancov  MsP zároveň 
uviedla, že  by prišlo  o zvýšenie  počtu  zamestnancov od septembra  zo  46  na 50  mestských 
policajtov, čo predstavuje  28 300  eur na mzdy a odvody v roku 2017.   
Zabezpečovali by  kontrolu parkovania, bezpečnosť- napr: zabezpečenie  prechodov pre chodcov, 
samozrejme  prijatím  zamestnancov by došlo  k prerozdeleniu  pracovných činností.  Zároveň uviedla 
že to  schválila to odborná komisia   sociálnych  vecí.  
Ing. Vladimír Poruban - prácu  MsP  nespochybňujem, ale napr: na prechody pre chodcov by mohli   
chodiť po  zaškolení   dôchodcovia  a zamestnanci  MsP   by  mohli  byť  využitý   efektívnejšie. 
 
Stanovisko komisie : 
 
 
A/  Pozmeňujúci návrh   
 
Odporúča schváliť pozmeňujúci  návrh  k Návrhu  na zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2017 
 
Hlasovanie  :                        Za: 5                                    Proti :  0                            Zdržal sa :  0                   
 
  
 
B/ Pozmeňujúci návrh  týkajúci sa  navýšenia  počtu zamestnancov Mestskej polície. 
 
Neodporúča schváliť   pozmeňujúci návrh  k Návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2017 
 
Hlasovanie  :                        Za: 0                                    Proti : 1                               Zdržal sa :4                     
 
  
Odporúča schváliť Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 
 
 
Hlasovanie  :                        Za:  5                                    Proti :  0                                Zdržal sa :0                     
 
  
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 12. Rôzne 
 
Termín plánovaného zasadnutia FMK dňa 29.6.2017 sa presúva na termín 13.07.2017 o 16,00 hod. 
 
MBA Peter Hošták PhD  - zašle mailom témy 
 
 
Zasadnutie bolo ukončené o 20,50 hod.  
 
 
Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová 
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín         
 
 
 

 
MBA Peter Hošták PhD 
     predseda FMK 

 
 
 


