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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného  

dňa 02. novembra 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 699 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2016. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2016           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 700 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

  s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu  Programového  rozpočtu  Mesta  Trenčín na  rok  2016 v  zmysle  schválených  

pozmeňovacích návrhov, ktoré znejú: 

 

1) 

 

V časti bežných príjmov a  výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. navrhujem 

nasledujúce zmeny:   

 

 

1. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 4. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 1070, 

položku 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 1.722 €, t.j. spolu o plus + 

3.222 €, t.j. na 34.542 €. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania 

rozpočtu do konca roka. 

 

2. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 4. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 1070, 

položku 620: Poistné navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 603 €, t.j. spolu o plus + 

1.130 €, t.j. na 12.090 €. 

 

3. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 5. Zariadenie pre seniorov, prvok 2. 

Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku 635: Rutinná a štandardná 
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údržba navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. spolu na 31.900 €.Zníženie na základe 

vývoja čerpania do konca roka. 

 

4. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 5. Zariadenie pre seniorov, prvok 2. 

Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku 637: Služby navrhujem 

zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. spolu na 85.245 €. Zvýšenie požiadavky klientov na odber 

obedov a celodennej stravy.  

 

5. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, 

funkčná klasifikácia 1012, položku 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 10.300 €, t.j. 

na 460.955 €. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do 

konca roka 

 

6. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, 

funkčná klasifikácia 1012, položku 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 3.610 €, t.j. 

na 161.340 €. 

 

7. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, 

funkčná klasifikácia 1012, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, t.j. na 

242.870 €. Výdavky na zastupovanie na vrátnici. 

 

8. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 5.951 €, t.j. na 

344.559 €. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do 

konca roka 

 

9. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.100 €, t.j. na 

120.580 €. 

 

10. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 3.200 

€. Výdavky na pracovné odevy. 

 

11. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 840 €, t.j. 

na 3.840 €. Odchodné z dôvodu odchodu pracovníčky do predčasného dôchodku. 

 

12. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 10. Prepravná služba, funkčná klasifikácia 

1012, položku 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus - 300 €, t.j. na 2.050 €. Zvýšenie 

na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka 

 

13. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 11. Manažment SSMT m.r.o., funkčná 

klasifikácia 1090, položku 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 1.900 €, t.j. 
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spolu o plus + 6.400 €, t.j. na 85.885 €. Zvýšenie na základe aktuálneho 

a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka 

 

14. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 11. Manažment SSMT m.r.o., funkčná 

klasifikácia 1090, položku 620: Poistné navrhujem zvýšiť spolu o plus + 3.090 € , t.j. 

30.910 €. 

 

15. V bežných príjmov SSMT m.r.o. položku 292: Ostatné príjmy navrhujem zvýšiť o plus 

+ 20.514 €, doteraz nerozpočtované. Ide o príjem z ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia za rok 2015 za zamestnávateľa. 

 

 

2) 

 

V časti bežných výdavkov  navrhujem nasledujúce zmeny:                                 

 

1. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, 

funkčná klasifikácia 0310, položku 620: Poistné a príspevky do poisťovní 

navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 229.950 €. 

 

2. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, 

funkčná klasifikácia 0310, položku 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem 

zvýšiť o plus 800 €, t.j. na 2.600 €. Údržba telefónnej linky č.159 a úprava softvéru 

MP Manager za účelom jeho správneho fungovania. 

 

3. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, 

funkčná klasifikácia 0310, položku 636: Nájomné za nájom navrhujem znížiť 

o mínus – 800 €, t.j. na 0 €. 

 

4. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, 

funkčná klasifikácia 0310, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus 

1.500 €, t.j. na 7.170 €. Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti 

 

 

5. V programe 12. Rozvoj mesta, podprograme 1. Bývanie, prvok 1. Správa bytového 

fondu, funkčná klasifikácia 0660, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 

4.000 €, t.j. na 99.000 €. Na základe predpokladaného čerpania do konca roka. 

 

6. V programe 3. Interné služby mesta, podprograme 2. Hospodárska správa a evidencia 

majetku, prvok 2. Nebytové priestory, funkčná klasifikácia 0111, položku 637: Služby 

navrhujem znížiť o mínus - 4.000 €, t.j. na 6.750 €.  
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7. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 2. Jednorazové dávky sociálnej 

pomoci, funkčná klasifikácia 1070, položku 640: Bežné transfery navrhujem znížiť 

o mínus – 400 €, t.j. na 1.600 €.  

 

8. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, 

funkčná klasifikácia 1020, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 

400 €, t.j. na 7.400 €. Zvýšenie z dôvodu nárastu počtu občanov mesta Trenčín, ktorí 

sú umiestnení v sociálnych zariadeniach a ich pobyt je z dôvodu ich nedostatočného 

príjmu potrebné dofinancovať z rozpočtu mesta. 

 

 

9. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 

09211, položku ZŠ Na dolinách 632: Energie navrhujem znížiť o ďalších mínus – 

1.200 €, t.j. spolu o mínus – 15.190 €, t.j. na 43.295 €. 

 

10. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná 

klasifikácia 0950, položku ZŠ Hodžova 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 900 

€, t.j. na 107.183 €.  

 

11. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná 

klasifikácia 0950, položku ZŠ Hodžova 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 300 

€, t.j. na 37.724 €.  

 

 

 

12. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 

09603, položku ZŠ Novomeského 713: MČ Juh – ZŠ Novomeského – konvektomat 

navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 20.000 €. Ide o nákup konvektomatu 

vrátane príslušenstva, ktorý dokáže spracovať 600 – 700 porcií jedla. 

 

13. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná 

klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus 

– 7.000 €, t.j. na 66.300 €.  

 

14. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná 

klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského  620: Poistné navrhujem znížiť 

o mínus – 2.000 €, t.j. na 23.633 €.  

 

15. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná 

klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského  633: Materiál navrhujem znížiť 

o mínus – 1.000 €, t.j. na 2.978 €.  
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16. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 

3.500 €, t.j. na 30.000 €. 

 

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

0620, položku MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 633: Materiál navrhujem znížiť 

o mínus - 3.500 €, t.j. na 19.250 €. 

 

3) 

 

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:     

 

1. V programe 8. Šport a mládež, podprograme 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, 

funkčná klasifikácia 0810, položku 717: MČ Juh/mestské zásady – Workout 

a Seniori cvičisko v parku nad Južankou navrhujem zvýšiť o plus + 1.900 €, t.j. 

16.900 €. 

 

2. V programe 8. Šport a mládež, podprograme 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, 

funkčná klasifikácia 0810, položku 717: MHSL m.r.o. – MČ Juh – nové vývesky  

navrhujem znížiť o mínus – 1.900 €, t.j. na 3.100  €. 

 

4) 

 

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:     

 

 

1. V programe 10. Životné prostredie, podprograme 1. Životné prostredie, funkčná 

klasifikácia 0620,  položku 717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva 

v časti Pred Poľom navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €. 

 

2. V programe 6. Doprava, podprograme 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Chodník ul. Pred poľom 

navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované. Rekonštrukcia 

chodníka pred bytovkou so 122 bytmi na ul. Pred poľom, ide o chodník, ktorý križuje 

aj vlečkovú trať.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 701 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 702 

k Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na ulici Narcisová.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A)  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. 

Trenčín, C-KN parc. č. 1725/161 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 a C-KN parc. č. 

1725/164 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre MUDr. Rudolfa Adamoviča s manž. PhDr. Máriou 

Adamovičovou, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

 Ide o predaj pozemkov  nachádzajúcich sa na ulici Narcisová, ktoré sú oplotené a 

dlhodobo využívané ako záhrada, predzáhradka  a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich. Uvedené pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Výška 

kúpnej ceny je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

B) s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 

1725/161 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 a C-KN parc. č. 1725/164 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 12m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina pre MUDr. Rudolfa Adamoviča s manž. PhDr. Máriou Adamovičovou, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 

Celková kúpna cena prestavuje ..................................................................................439,90€. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 703 

k Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na ulici Narcisová.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A)  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. 

Trenčín, C-KN parc. č. 1725/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42m2 a C-KN parc. č. 

1725/215 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Pavla Uhreckého s manž. Katarínou Uhreckou, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

Ide o predaj pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Narcisová, ktoré sú oplotené a  

dlhodobo využívané ako záhrada, predzáhradka  a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich. Uvedené pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Výška 

kúpnej ceny je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

B) s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 

1725/214 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42m2 a C-KN parc. č. 1725/215 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 11m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina pre Ing. Pavla Uhreckého s manž. Katarínou Uhreckou, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 

Celková kúpna cena prestavuje ..................................................................................439,90€. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 704 

k Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na ulici Narcisová.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A)  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. 

Trenčín, C-KN parc. č. 1725/160 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 a C-KN parc. č. 

1725/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Stanislava Šveca s manž. Evou Švecovou, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

 Ide o predaj pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Narcisová, ktoré sú oplotené a  

dlhodobo využívané ako záhrada, predzáhradka  a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich. Uvedené pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Výška 

kúpnej ceny je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

B) s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – pozemkov na ulici Narcisová, v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 

1725/160 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m2 a C-KN parc. č. 1725/165 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 13m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina pre Stanislava Šveca s manž. Evou Švecovou, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

užívaných ako záhrada, predzáhradka  a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich, 

za kúpnu cenu 8,30 eur/m2 

Celková kúpna cena prestavuje ..................................................................................448,20€. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 705 

k Návrhu na predaj  pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Mgr. Miroslava Jašku. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1)  u r č u j e    

 

prevod nehnuteľnosti – predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN 

parc.č. 621/55 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 218 m2,  odčlenená geometrickým 

plánom č. 36335924-132-14 z pôvodnej C-KN parc.č. 621/1 zastavané plochy a nádvoria 

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mgr. Miroslava 

Jašku, za účelom rozšírenia záhrady a scelenia pozemku, za kúpnu cenu určenú znaleckým 

posudkom vypracovaným znalcom Ing. Pavlom Rosívalom vo výške  15,23 €/m2.  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok – zeleň nachádzajúcu sa medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve 

žiadateľa a budovou Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici 

v Trenčíne.  Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ obchodu a služieb  a ako 

vlastník priľahlej nehnuteľnosti dal písomný súhlas k odpredaju uvedeného  pozemku do 

vlastníctva žiadateľa. Predmetný pozemok nemá pre Mesto Trenčín a tretie osoby využitie.  

 Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom  vypracovaným znalcom Ing. Pavlom 

Rosívalom, Tichá 403/11, 911 01 Trenčín. Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí v platnom znení.  
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2) s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností –  predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN 

parc.č. 621/55 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 218 m2  odčlenená geometrickým 

plánom č. 36335924-132-14 z pôvodnej C-KN parc.č. 621/1 zastavané plochy a nádvoria 

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mgr. Miroslava 

Jašku, za účelom rozšírenia záhrady a scelenia pozemku, za kúpnu cenu 15,23 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení .....................................................3320,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 706 

k Návrhu na kúpu pozemkov v k. ú. Trenčín do vlastníctva Mesta Trenčín.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

1/ kúpu nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín od Jána Bulka 

v podiele 1/1-ina, v k. ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc. č. 3488/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140,00m2 

odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-132-16 z pôvodnej C-KN parc. č. 

3488/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1719,00m2 evidovaná na LV č. 8328 za 

účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Ulica Východná Juh 

Trenčín – ÚPRAVA“. a 

 

- novovytvorená C-KN parc. č. 3488/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 528m2 

určená Geometrickým plánom č. 45477795-26-16 zodpovedajúca pôvodnej E-KN parc. 

č. 2238 orná pôda o výmere 567m2 evidovaná na LV č. 8328, za účelom vysporiadania 

pozemku pod časťou mestskej komunikácie na ulici Východná.  

 

za kúpnu cenu 31,87 €/m2 určenú Znaleckým posudkom č. 64/2016 vyhotoveným znalcom 

Ing. Jánom Brenišinom. 

Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................21.289,16 €. 

Odôvodnenie: 

 Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na ulici Východná. Novovytvorená 

C-KN parc. č. 3488/78 je dotknutým pozemkom pripravovanej investičnej akcie Mesta 

Trenčín – výstavby chodníka a prepojovacieho pruhu pre odbočenie vľavo na ulici Východná 

v zmysle projektovej dokumentácie „Ulica Východná Juh Trenčín – ÚPRAVA“ vypracovanej 

Rudolf Meliš – PRODOS, dátum máj 2016. Ide o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti  

zastavaného územia obce pozdĺž mestskej komunikácie na ulici Východná. Novovytvorená C-

KN parc. č. 3488/82 je pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti zastavaného územia obce 

pod časťou mestskej komunikácie na ulici Východná vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
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Kúpna cena bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Výkup 

pozemku je  v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2016. 

 

2/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín od MUDr. Marty 

Horákovej v podiele ½ a MUDr. Márie Chocholovej v podiele ½, v k. ú. Trenčín 

novovytvorená C-KN parc. č. 3488/75 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32,00m2 

odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-132-16 z pôvodnej E-KN parc. č. 2250 orná 

pôda o výmere 501,00m2 evidovaná na LV č. 8333 za účelom prípravy a realizácie investičnej 

akcie Mesta Trenčín „Ulica Východná Juh Trenčín – ÚPRAVA“.  

za kúpnu cenu 31,87 €/m2 určenú Znaleckým posudkom č. 64/2016 vyhotoveným znalcom 

Ing. Jánom Brenišinom.  

Celková kúpna cena predstavuje.............................................................................1.019,84 €. 

 

Odôvodnenie: 

 Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na ulici Východná. Novovytvorená 

C-KN parc. č. 3488/75 je dotknutým pozemkom pripravovanej investičnej akcie Mesta 

Trenčín – výstavby chodníka a prepojovacieho pruhu pre odbočenie vľavo na ulici Východná 

v zmysle projektovej dokumentácie „Ulica Východná Juh Trenčín – ÚPRAVA“ vypracovanej 

Rudolf Meliš – PRODOS, dátum máj 2016. Ide o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti  

zastavaného územia obce pozdĺž mestskej komunikácie na ulici Východná. 

Kúpna cena bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Výkup 

pozemku je  v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2016. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 707 

k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej  kúpnej  zmluve na  kúpu nehnuteľností v  

k. ú. Zlatovce do vlastníctva Mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľností do 

vlastníctva budúceho kupujúceho Mesto Trenčín od budúceho predávajúceho Ing. Stanislava 

Raninca v podiele 1/1-ina, v k. ú. Zlatovce: 

- pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Šafránová, C-KN parc. č. 1902/21 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 678m2 a C-KN parc. č. 1902/38 ostatné plochy o výmere 3m2 

evidované na LV č. 2786 za kúpnu cenu 1,00 € a 

-  stavebného objektu „SO 08 Komunikácia“ na ulici Šafránová, umiestnený na pozemkoch 

C-KN parc. č. 1902/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 678m2 a C-KN parc. č. 

1902/38 ostatné plochy o výmere 3m2 evidované na LV č. 2786 za kúpnu cenu 1,00 € 
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 za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby miestnych komunikácii. 

Stavebný objekt bolo povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č. j. USŽP 

2015/2603/7765/3-Zm zo dňa 19.02.2015, právoplatného dňa 27.02.2015. 

Budúci predávajúci je povinný vyzvať budúceho kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, 

ktorej predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

a stavebnému objektu z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho do 30 dní odo dňa 

obdržania rozhodnutia o výmaze posledného zápisu v časti C: ŤARCHY LV č. 2786.  

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy sa uskutoční najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o výmaze posledného zápisu v časti C: ŤARCHY LV č. 2786 Mestu Trenčín 

Celková kúpna cena predstavuje....................................................................................2,00 €. 

 

Odôvodnenie: 

Návrh na kúpu stavebného objektu a pozemkov do majetku Mesta Trenčín od Ing. 

Stanislav Raninec bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne Uznesením č. 189 zo 

dňa 02.07.2015. Podmienkou Mesta Trenčín je, že ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy bude na 

LV č. 2786 v časti C: ŤARCHY uvedené „bez zápisu“.  

Ide o komunikáciu vybudovanú v súvislosti s výstavbou rodinných domov na ulici Šafránová 

v k. ú. Zlatovce. Po majetkovoprávnom vysporiadaní bude komunikácia zaradená do siete 

miestnych komunikácii. 

Ing. Stanislav Raninec, súčasný vlastník nehnuteľností a stavebného objektu, získal súhlasy 

všetkých oprávnených z vecného bremena na výmaz vecného bremena, až na jedného 

oprávneného. Z uvedeného dôvodu Ing. Stanislav Raninec podal na Okresný súd v Trenčíne  

pod sp. zn. 16C/25/2016, návrh na začatie konania vo veci zrušenia vecného bremena. 

Súčasný vlastník stavebného objektu  a pozemkov je  povinný relevantným spôsobom 

preukázať predaj nehnuteľností a stavebného objektu, a za týmto účelom je potrebné uzavrieť 

Zmluvu o budúcej zmluve, ktorá bude predložená na konaní, aby v právnej veci mohlo byť 

rozhodnuté. 

Po výmaze ťarchy - vecného bremena z LV č. 2786 dôjde k uzatvoreniu riadnej kúpnej 

zmluvy. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 708 

k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín  pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e  

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1-ina na ulici na Dolinách, v k. ú. 

Hanzlíková: 
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- C-KN parc.č. 1051/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5795,00m2 evidovaná na LV 

č. 1, 

- C-KN parc.č. 1073/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3950,00m2 evidovaná na LV 

č. 1 a  

- C-KN parc.č. 1091/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3174,00m2 evidovaná na LV č. 

1 

v súvislosti s realizáciou stavby „TN_Trenčín, Na Dolinách 29,31,NNK“, v prospech 

budúceho oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Odplatné 

vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bude spočívať v povinnosti budúceho 

povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti 

 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie a  

c/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti 

a činností uvedených vyššie v písm. a/ a b/ za podmienok: 

 

- rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní 

stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený 

- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, 

znalecký posudok zabezpečí na vlastné náklady oprávnený 

- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu 

určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, 

- budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie predmetnej stavby. 

 

Odôvodnenie: 

Západoslovenská distribučná, a.s. je budúcim investorom inžinierskej stavby 

„TN_Trenčín, Na Dolinách 29,31,NNK“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby 

a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné 

stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku. 

V zmysle vypracovaného projektu, časť plánovanej inžinierskej stavby sa bude nachádzať na 

vyššie špecifikovaných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín. Predmetná stavba 

bude viesť okrajovými časťami uvedených pozemkov – cez zeleň popri chodníku a cez 

spevnenú plochu. V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, 

objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou znehodnotené. Pri montáži nedôjde k výrubu 

stromov. Vzhľadom na túto skutočnosť, budúci oprávnený požiadal o uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena medzi Mestom Trenčín ako povinným 

z vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako oprávneným z vecného 

bremena.  
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U z n e s e n i e  č. 709 

k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

   

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej 

bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho 

oprávneného Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemkoch , C-KN 

parc.č. 3997, C-KN parc.č. 3998, C-KN parc.č. 4004, C-KN parc.č. 4006, C-KN parc.č. 4000, 

C-KN parc.č. 4001 a C-KN parc.č. 3999 v k.ú. Opatová, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, v súvislosti s plánovanou stavbou „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v TSK“.   

 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených 

nehnuteľností strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti: 

 

a) umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ v rozsahu, v akom 

bude po zrealizovaní stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom pláne, 

vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena, jej prevádzku 

a údržbu 

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného 

bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie – za účelom 

vykonávania údržby a opráv cyklotrasy po dobu jej životnosti a to v rozsahu 

vymedzenom geometrickým plánom   

 

za podmienok: 

 

- rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby, 

geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený 

- výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške 0,25 Eur/m2 

budúceho zaťaženého pozemku, príp. jeho časti vytvorenej geometrickým plánom.  

- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za jednorazovú 

odplatu vo výške 0,25 Eur/m2  schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, a to po 

vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu 

 

Odôvodnenie: 

 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne je budúcim stavebníkom 

plánovanej stavby  „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Ide o verejnoprospešnú 

stavbu, ktorá zabezpečí vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Nemšová – Trenčín a 

prechádza cez katastrálne územia Orechové, Zamarovce, Opatová, Skala, Skalská Nová Ves, 

Újazd, Kľúčové, Trenčianska Teplá, Ľuborča, Nemšová. V zmysle vypracovaného situačného 

náčrtu časť plánovanej stavby vo verejnom záujme sa bude nachádzať na vyššie uvedených 

pozemkoch, ktoré  sú vo vlastníctve Mesta Trenčín. Na základe týchto skutočností budúci 

oprávnený požiadal o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 

medzi Mestom Trenčín ako povinným z vecného bremena a Trenčianskym samosprávnym 
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krajom so sídlom v Trenčíne ako budúcim oprávneným z vecného bremena,  za jednorazovú 

odplatu, ktorej výška predstavuje 0,25 Eur/m2. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 710 

k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín v prospech reklama BARTOŠ, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e  

  

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so 

stavbou „Výrobná hala BARTOŠ“, predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného 

bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného reklama BARTOŠ, s.r.o. na 

pozemkoch v k.ú. Záblatie vo vlastníctve Mesta Trenčín (Ul. Bratislavská, priemyselný park) 

a to, C-KN parc.č. 815/83 ostatné plochy o výmere 3.806 m2 a C-KN parc.č. 815/84  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.177 m2, všetky zapísané na liste vlastníctva č. 2247 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, pričom priebeh vecného bremena bude vyznačený 

geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude 

určená znaleckým posudkom.  

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti budúceho povinného strpieť na predmetných 

nehnuteľnostiach:  

a) umiestnenie inžinierskych sietí v rámci stavby „Výrobná hala BARTOŠ“ a to SO 

301.1 Vodovodná prípojka 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverených osôb 

za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bodoch a) a b), 

 

za podmienok: 

- rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní 

stavby;  geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 

- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom; 

znalecký posudok zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 

- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu 

určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, 

- budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na  uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie predmetnej stavby. 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť reklama BARTOŠ, s.r.o. Trenčín, plánuje v priemyselnom parku na 

Bratislavskej ul. vybudovať svoj areál. V rámci tejto stavby je potrebné vybudovať aj 

inžinierske siete, ktoré budú umiestnené do pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín. Do doby 

ukončenia realizácie bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
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Po kolaudácii stavby bude možné za vyššie uvedených podmienok uzatvoriť Zmluvu 

o zriadení vecného bremena. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 711 

k Návrhu na kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov byt č. 51 v bytovom dome 

na Ul. Pred poľom 376/19, byt č. 19 v bytovom dome na Ul. K Výstavisku 527/4. 

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

1/  kúpu nehnuteľností v k.ú. Kubrá: 

 

a)  2-izbového bytu č. 51 na 6.poschodí bytového domu na Ul. Pred poľom súp.č. 376, 

or.č. 19 v Trenčíne postaveného na pozemku CKN parc.č. 815 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 724 m2, 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

súp.č. 376 o veľkosti podielu 55/5518, 

c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parc. č. 815 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 724 m2 o veľkosti podielu 55/5518, čo predstavuje výmeru 7,22 

m2, 

všetky zapísané na LV č. 2343 ako výlučný vlastník Herbaria, s.r.o. v podiele 1/1, do 

výlučného vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu vo výške 58.400,- €. 

 

 Kúpnu cenu uhradí predávajúcemu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvorí Mesto Trenčín 

a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa ustanovenia § 9 zákona č. 

261/2011 Z. z. v platnom znení. 

 

Odôvodnenie: 

 Nadväzujúc na zákony č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania 

niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2012 

Z.z. a zák. č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

v znení zákona č. 134/2013 Z.z., má Mesto Trenčín povinnosť poskytnúť bytovú náhradu 

nájomcom, ktorým boli vypovedané nájomné vzťahy k bytom v nehnuteľnostiach uvedených 

v § 2 ods. 1 písm. a) – e) zák. č. 260/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kúpa bytu sa 

realizuje podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 

písm. d) zákonom dovoleným spôsobom obstarania budúceho náhradného nájomného bytu je 

kúpou, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú medzi sebou uzavrú kupujúci 

a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

V Znaleckom posudku je predmetný byt popísaný nasledovne:   

- celková podlahová plocha je 58,71 m2 (vrátane balkónu s výmerou 5,47 m2 a bez 

pivnice s výmerou 1,76 m2) 

- v byte sa nachádzajú 2 izby a príslušenstvo - chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a k bytu 

prislúcha aj pivnica. Vykurovanie bytu a ohrev teplej vody je centrálne a je 
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zabezpečené z domovej kotolne. 

- V roku 2015 boli vymenené pôvodné okná za plastové a v roku 2016 boli položené 

laminátové podlahy, keramické obklady, dlažba a bola vymenená sanita. 

 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, kanalizačné, 

teplonosné, elektrické a telefónne prípojky, pričom vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia 

a príslušenstva je ohraničené dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu 

vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu vody, plynu a elektrickými 

poistkami pre byt. 

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, 

vchody, schodištia,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.  

Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, sušiareň, žehliareň, vybavenie 

miestnosti pre kočíky a bicykle, vybavenie miestnosti pre rozvod teplonosných médií 

a spoločných dielní, klubovne, kancelárie, WC, akumulátorovňa, strojovňa výťahu, požiarne 

nástupištia, hromozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné, telefónne 

a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, 

v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.  

Na byt č. 51 nie sú na liste vlastníctva zapísané žiadne ťarchy. Na zabezpečenie 

pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, 

spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z 

právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník 

bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká  v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 

Z.z. v znení neskorších predpisov k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo 

v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v 

prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva 

sa zapíše do katastra nehnuteľností. 

 

Po nadobudnutí predmetného bytu do vlastníctva Mesta Trenčín bude mestskému 

zastupiteľstvu predložený návrh na určenie Evy Petrášovej Gagovej  za nájomcu 

predmetného bytu na dobu neurčitú v súlade s Rozhodnutím Mesta Trenčín o priznaní nároku 

na bytovú náhradu zo dňa 24.10.2012, právoplatným dňom 06.12.2012. 

 

 

2/  kúpu nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 

 

a)  3-izbového bytu č. 19 na 4.poschodí bytového domu na Ul. K Výstavisku súp.č. 527, 

or.č. 4 v Trenčíne postaveného na pozemku CKN parc.č. 3711 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 494 m2, 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

súp.č. 527 o veľkosti podielu 71/4455, 

c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parc. č. 3711 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 494 m2 o veľkosti podielu 71/4455, čo predstavuje výmeru 7,87 

m2, 

zapísané na LV č. 5934 ako výlučný vlastník Herbaria, s.r.o. v podiele 1/1, do výlučného 

vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu vo výške 71.000,- €. 
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 Kúpnu cenu uhradí predávajúcemu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvorí Mesto Trenčín 

a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa ustanovenia § 9 zákona č. 

261/2011 Z. z. v platnom znení. 

 

Odôvodnenie: 

 Nadväzujúc na zákony č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania 

niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2012 

Z.z. a zák. č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

v znení zákona č. 134/2013 Z.z., má Mesto Trenčín povinnosť poskytnúť bytovú náhradu 

nájomcom, ktorým boli vypovedané nájomné vzťahy k bytom v nehnuteľnostiach uvedených 

v § 2 ods. 1 písm. a) – e) zák. č. 260/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kúpa bytu sa 

realizuje podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 

písm. d) zákonom dovoleným spôsobom obstarania budúceho náhradného nájomného bytu je 

kúpou, a to na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú medzi sebou uzavrú kupujúci 

a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

V Znaleckom posudku je predmetný byt popísaný nasledovne:   

- celková podlahová plocha je 71,63 m2 (vrátane balkónu s výmerou 2,70 m2, bez 

pivnice s výmerou 0,95 m2 a  komory s výmerou 1,12 m2) 

- v byte sa nachádzajú 3 izby a príslušenstvo - chodba, kuchyňa, kúpeľňa + WC, 

a k bytu prislúcha aj pivnica na prízemí domu a komora umiestnená na poschodí 

prístupná zo spoločnej chodby. Vykurovanie bytu a ohrev TÚV je zabezpečené 

napojením na domovú kotolňu. 

- V roku 2010 boli vymenené pôvodné okná za plastové a v roku 2016 boli položené 

laminátové podlahy, keramické obklady, dlažba a bola vymenená sanita. 

 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, kanalizačné, 

teplonosné, elektrické a telefónne prípojky, pričom vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia 

a príslušenstva je ohraničené dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu 

vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu vody, plynu a elektrickými 

poistkami pre byt. 

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vchod, 

schodisko, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.  

Spoločnými zariadeniami domu sú 2 výťahy, strojovňa výťahov, 2 práčovne, 

2 namáčarne, 5 sušiarní,  2 manglovne , WC, 14 upratovacích miestností, 3 vzduchotechnické 

šachty, spoločná miestnosť, miestnosť batérií, rozhlasová miestnosť, elektro rozvodňa, 

rozvodňa slaboprúdu,  2 kočikárne, bicykláreň,  miestnosť s čerpadlami, 2 miestnosti 

stupačiek, STA, bleskozvody,  vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné, telefónne 

a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, 

v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.  

Na byt č. 19 nie sú na liste vlastníctva zapísané žiadne ťarchy. Na zabezpečenie 

pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, 

spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z 

právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník 

bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká  v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 

Z.z. v znení neskorších predpisov k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo 

v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v 

prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva 
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sa zapíše do katastra nehnuteľností. 
 

Po nadobudnutí predmetného bytu do vlastníctva Mesta Trenčín bude mestskému 

zastupiteľstvu predložený návrh na určenie Ivana Orsága a manž. Boženy Orságovej  za 

nájomcov predmetného bytu na dobu neurčitú v súlade s Rozhodnutím Mesta Trenčín 

o priznaní nároku na bytovú náhradu zo dňa 19.11.2012, právoplatným dňom 31.12.2012. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 712 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s článkom 4  bod 7 VZN č. 

14/2008  Tatiana Bernátková a manž. Ján Bernátek. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e 

 

1.1 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 17  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcov  Tatianu 

Bernátkovú a manž. Jána Bernátka na  dobu určitú  s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   

po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.04.2018 za cenu regulovaného nájmu 

156,48 €/mesiac 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Odôvodnenie: 

Mesto Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek na ul. Východná 6690/31,33, 

ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky. 

Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj  bývania 

a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 22 ods. 3, 4 a 5 zaoberá podmienkami a rozsahom 

poskytovania sociálneho bývania v byte. 

 

Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje trojnásobok 

životného minima. 

 

P. Bernátková s manželom sú v súčasnej dobe nájomcami 2-izbového bytu č. 15 v dome 

so súpisným číslom 6690, orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne. Počas 

doby trvania nájomného vzťahu riadne a včas platili predpísaný nájom a služby spojené 

s užívaním bytu. V roku 2014 požiadali o výmenu bytu za väčší. Pri pridelení 2-izbového bytu 

mali iba dcéru, ale po narodení syna majú záujem vzhľadom na väčší vekový rozdiel detí 

vymeniť byt za väčší. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku odporučila výmenu 

bytov. Pri preberaní bytu č. 17 na Východnej ul. 6690/31 odovzdajú p. Bernátková s 

manželom byt č. 15 na Východnej ul. 6690/31 a Komisia sociálnych vecí a verejného 

poriadku MsZ ho na svojom najbližšom zasadnutí odporučí prideliť novému nájomcovi. 
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      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2/  s c h v a ľ u j e   

 

2.1 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 17  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcov  Tatianu 

Bernátkovú a manž. Jána Bernátka na  dobu určitú  s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   

po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.04.2018 za cenu regulovaného nájmu 

156,48 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................  1.877,76 €. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 713 

k Prerokovaniu protestu prokurátora proti VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách a 

návrh VZN č. 15/2016, ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

 

a) v y h o v u j e      

 

protestu prokurátora proti VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

VZN č.15/2016, ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 

 

 

 

 

    PRÍLOHA   

 

Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 15/2016, 

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín  č.4/2005  
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o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach  a voľných 

pouličných aktivitách 

 

 

Článok 1 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 

Zrušujú sa nasledovné všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín (ďalej len „VZN“):  

 

a) VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických 

podujatiach  a voľných pouličných aktivitách,  

b) VZN č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach,  

c) článok 13 VZN č. 15/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro,   

d) VZN č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach,  

e) VZN č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach.  

 

 

Článok 2 

Účinnosť 

 

 

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 02.11.2016 a nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

                Mgr. Richard Rybníček   

                      primátor mesta 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 714 

k Návrhu VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na 

území mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e     

 

VZN č.14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 

Trenčín  v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu, ktorý je zapracovaný v texte. Text  

VZN tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
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                PRÍLOHA   
 

     Mesto Trenčín podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe  § 53 ods.2 zákona  č. 58/2014 

Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

v y d á v a 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2016 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín   

 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje z dôvodu ochrany verejného 

poriadku obmedzenia v  používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na 

území mesta Trenčín. 

 

Článok 2  

Základné pojmy  
 

 

1. Pyrotechnickým výrobkom je podľa osobitného predpisu 1)  akýkoľvek výrobok 

obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie 

tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom 

jednotlivých exotermických chemických reakcií. 

 

2. Pyrotechnickým výrobkom kategórie F2 je podľa osobitného predpisu 2) zábavná 

pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú 

možno používať vonku v obmedzených priestoroch. 

 

3. Pyrotechnickým výrobkom kategórie F3 je podľa osobitného predpisu 3) je zábavná 

pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie 

vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre 

ľudské zdravie. 

 

4. Pyrotechnickým výrobkom kategórie T1 je podľa osobitného predpisu 4) pyrotechnický 

výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo. 

 
-----------    
1) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických 
výrobkov na trhu 
2) § 4 ods.2 písm. a) bod 2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
3) § 4 ods.2 písm. a) bod 3. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
4) § 4 ods.2 písm. b) bod 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
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5. Pyrotechnickými výrobkami kategórie P1 sú podľa osobitného predpisu 5) pyrotechnické 

výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke 

nebezpečenstvo.  
 

 

 

Článok 3  

Obmedzenia v používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 

 

 

Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta 

s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 06.00 hodiny do dňa 

1.1.nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 22.00 hodiny. 

 

 

Článok 4  

Kontrola  a sankcie  

 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci  mestskej polície. 

  

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.6) 

 
 
 

Článok 5  

Záverečné ustanovenia  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2016 o obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 02.11.2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mgr. Richard Rybníček  

                                                primátor mesta 

 

 

 

 

 
-----------    
5) § 4 ods.2 písm. c) bod 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
6) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov,  zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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U z n e s e n i e  č. 715 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.13/2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 14/2013 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu, ktorý znie: 

 

Pozmeňovací návrh k bodu č.7:  Návrh VZN č.13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

 

1. V článku 35 ods. 1 písm. c/ vymeniť znenie tabuľky nasledovne:  

 

 
Minim. objem nádoby KO 

v litroch/ 

frekvencia  vývozu 

Sadzba poplatku   

v € /liter KO Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku 

v €/liter BIO 

Poplatok 

 v €/rok 

120 / 1x14 dní 0,018256 

120 l 

26 vývozov 

ročne 0,0123 95,35 

120/ 1 x týždenne 0,018256 

120 l 

26 vývozov 

ročne 0,0123 152,30 

240/ 1 x týždenne 0,017162 

120 l 

26 vývozov 

ročne 0,0123 252,57 

240/ 2 x týždenne 0,017162 

120 l 

26 vývozov 

ročne 0,0123 466,748 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 716 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku 

na prenájom multifunkčných zariadení  a tlačiarní a s tým súvisiace služby „Prenájom 

multifunkčných zariadení a tlačiarní“.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na prenájom 

multifunkčných zariadení a  tlačiarní a s tým súvisiace služby – „Prenájom multifunkčných 

zariadení a tlačiarní“, ktorej predmetom je prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní 

vrátane služieb s tým súvisiacich   s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 123 423,- 
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€ bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín  ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude 

uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb na dobu určitú - 4 roky s možnosťou odkúpenia 

prenajatých multifunkčných zariadení a tlačiarní po uplynutí 4 rokov za  cenu  1,20 € vrátane 

DPH/kus. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 717 

k Návrhu na  zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 686 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol 

schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov 

„Dodávka elektrickej energie“ – (Školské zariadenia mesta Trenčín). 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m e n í 

 

  uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 686 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka 

elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie pre odberné miesta Školské zariadenia 

mesta Trenčín m.r.o. s predpokladanou hodnotou zákazky max. 42 000,00 € bez DPH, ktorú 

vyhlási Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej 

zmluvy resp. rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov  

 

tak, že po zmene uznesenie znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov 

„Dodávka elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie pre odberné miesta Školské 

zariadenia mesta Trenčín m.r.o. s predpokladanou hodnotou zákazky max. 84 000,00 € bez 

DPH, ktorú vyhlási Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. a výsledkom ktorej bude 

uzavretie kúpnej zmluvy resp. rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 718 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 687 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol 

schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov 

„Dodávka zemného plynu“ – (Školské zariadenia mesta Trenčín).  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m e n í 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 687 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného 

plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Školské zariadenia mesta Trenčín 

m.r.o. s predpokladanou hodnotou zákazky max. 77 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Školské 
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zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy resp. 

rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov  

 

tak, že po zmene uznesenie znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov 

„Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Školské zariadenia 

mesta Trenčín m.r.o. s predpokladanou hodnotou zákazky max. 154 000,00 € bez DPH, ktorú 

vyhlási Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej 

zmluvy resp. rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 
 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 719 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 695 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol 

schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku   na  dodanie tovarov  

„Dodávka zemného plynu“  - ( ZŠ Na dolinách 27, Trenčín ). 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m e n í 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 695 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka zemného 

plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesto ZŠ Na dolinách 27, Trenčín s 

predpokladanou hodnotou zákazky max. 40 000 € bez DPH,  ktorú vyhlási Základná škola, 

Na dolinách 27, Trenčín a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy resp. rámcovej  

dohody na dobu určitú – 24 mesiacov 

 

tak, že po zmene uznesenie znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na  dodanie tovarov 

„Dodávka zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesto ZŠ Na dolinách 

27, Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky max. 80 000 € bez DPH,  ktorú vyhlási 

Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy 

resp. rámcovej  dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 
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U z n e s e n i e  č. 720 

k Informácii o vzdaní sa funkcie predsedu VMČ ZÁPAD. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

informáciu Bc. Tomáša Vaňa, predsedu VMČ ZÁPAD,  o vzdaní sa funkcie predsedu 

VMČ ZÁPAD ku dňu 30.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

 

p.  Eva   S T R U H Á R O V Á,   dňa ....................................................................................... 

 
 
 
 

Bc.  Eduard   F I L O,   dňa ....................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  04.11.2016 


