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U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 16. 

septembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

U z n e s e n i e  č. 224 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2015. 

 

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 31.7.2015           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 225 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 v zmysle schválených 

pozmeňovacích návrhov, ktoré znejú: 

 

1.) 

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny bez vplyvu na celkovú výšku 

výdavkov:                                 

 

1. Program 5. Bezpečnosť, podprogram, 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 03.1.0., ekonomická klasifikácia 631: Cestovné výdavky navrhujem 

pôvodnú  zmenu rozpočtu o plus + 2.000 €, t.j. 4.970 €, zmeniť na zvýšenie o plus + 

3.500 €, t.j. na 6.470 €. 

2. Program 5. Bezpečnosť, podprogram, 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 03.1.0., ekonomická klasifikácia 637: Služby navrhujem pôvodnú  zmenu 

rozpočtu o plus + 2.000 €, t.j. 4.500 €, zmeniť na zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na     

3.000 €. 

 

2.) 

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny bez vplyvu na celkovú výšku 

výdavkov:                                 

 

1. Program 7.Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09.2.1.1., 

ekonomická klasifikácia 717: ZŠ Dlhé Hony – športový areál navrhujem zvýšiť 

o plus + 20.000 €, t.j. na 90.000 €. Navýšenie finančných prostriedkov je potrebné 

vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky, ktorá je vo výške max. 75.000 € bez 

DPH. V rámci investičnej akcie sa uskutoční odstránenie existujúceho povrchu 

z liateho asfaltu a betónového podkladu dotknutej plochy, odkopávka zeminy, 
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vyspádovanie a zhutnenie plochy, pokládka drenážneho systému, pokládka vrstiev 

z drveného kameniva a umelého trávnika s kremenným vsypom. Objekt bude po 

obvode ohraničený sieťovým oplotením s mantinelmi. Na záver bude osadené 

športové vybavenie ihriska. 

 

2. Program 3. Interné služby, 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. 

Pozemky, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia 711: Nákup 

pozemkov navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 297.090 €. Presun na 

podprogram 7.2. ZS Dlhé Hony – športový areál. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 226 

k Monitorovacej správe k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015     

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 227 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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. 228 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Milan Bartek s manželkou. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e   

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kukučínovej ulici v k. ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 3289/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 12/2015 z pozemku C-KN parc. č. 3289/1, zapísanej na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Milana Barteka s manželkou, za 

účelom scelenia pozemku a rozšírenia zázemia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, 

za kúpnu cenu 26,56 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
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Odôvodnenie:  

Ide o pozemok – zeleň  nachádzajúcu sa medzi komunikáciou na Ul. Kukučínovej 

a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. V danej lokalite boli vlastníci susedných 

nehnuteľností vyzvaní útvarom majetku mesta k odkúpeniu pozemkov z dôvodu zarovnania 

línie pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pozemok, ktorý je predmetom predaja, je pre 

Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. Milan Bartek s manželkou po tejto výzve 

požiadali Mesto Trenčín o odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia zázemia 

k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a scelenia pozemku.  

Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výška kúpnej ceny bola stanovená 

v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

    

 

2/  s c h v a ľ u j e     

 

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kukučínovej ulici v k. ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc. č. 3289/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, odčlenená 

geometrickým plánom č. 12/2015 z pozemku C-KN parc. č. 3289/1, zapísanej na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Milana Barteka s manželkou, za účelom 

scelenia pozemku a rozšírenia zázemia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu 

cenu 26,56 €/m2 

 

Celkovú kúpna cena predstavuje ...............................................................................132,80 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 229 

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 Romana Hudeka a manž. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e   

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Halalovka, v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2315/641 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 

m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-162-15 z pôvodnej C-KN parc.č. 

2315/451 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Romana 

Hudeka a manž. Jelu, za účelom rozšírenia zázemia – oddychovej zóny k bytovému domu, 

za kúpnu cenu vo výške 26,56 €/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 pozemku – zelene nachádzajúcej sa pri obytnom dome na Ul. Halalovka 

56 v Trenčíne. Kúpou predmetného pozemku si kupujúci rozšíria zázemie – oddychovú zónu 

a skultúrnia bývanie a okolie svojho bytu. Žiadatelia sa o predmetný pozemok dlhodobo 

starajú a udržiavajú ho na vlastné náklady. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby 
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nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 

o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku.    

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Halalovka, v k.ú. Trenčín, novovytvorená 

C-KN parc.č. 2315/641 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenená 

Geometrickým plánom č. 36335924-162-15 z pôvodnej C-KN parc.č. 2315/451 zapísanej na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Romana Hudeka a manž. Jelu, za 

účelom rozšírenia zázemia – oddychovej zóny k bytovému domu, za kúpnu cenu vo výške 

26,56 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................637,44 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 230 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. Dubová ulica – Miroslav Fabo s manželkou. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Dubovej ulici v k. ú. Kubrá, 

novovytvorená C-KN parc. č. 2283/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, 

odčlenený geometrickým plánom č. 45403066-105/2015 z pozemku C-KN parc. č. 2283/1, 

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Miroslava Faba s 

manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku dlhodobo  užívaného ako 

prístup do rodinného domu, do garáže a ako záhrada prislúchajúca k rodinnému domu, za 

kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Odôvodenie:  

 Ide o predaj pozemku, ktorého údržbu dlhodobo vykonávajú vlastníci priľahlého 

rodinného domu. Na pozemku majú vybudovaný prístup do rodinného domu a príjazd do 

garáže, ostatnú časť užívajú ako záhradu. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Výška kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite 

a zohľadňuje, že pozemok je zaťažený inžinierskymi sieťami. Predaj pozemku dlhodobo 

užívaný vlastníkmi susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá 

využitie pre vlastníkov susedných nehnuteľností je určený  v článku 9 ods. b) VZN č. 7/2003 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

    

 

2/  s c h v a ľ u j e    

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Dubovej ulici v k. ú. Kubrá, 

novovytvorená C-KN parc. č. 2283/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, 
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odčlenený geometrickým plánom č. 45403066-105/2015 z pozemku C-KN parc. č. 2283/1, 

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

s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného 

ako prístup do rodinného domu, do garáže a ako záhrada prislúchajúca k rodinnému domu, za 

kúpnu cenu 8,30 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje...............................................................................813,40 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 231 

k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre HS – Tec, spol. s r.o., Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku –  predaj nehnuteľnosti v území priemyselnej zóny na Bratislavskej 

ulici - pozemku v k.ú.  Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 803/30  ostatná plocha 

o výmere 10.000  m2  odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 803/1 pre 

HS – Tec, spol. s r.o., Trenčín, za účelom rozšírenia pozemku určeného na výstavbu  

výrobnej haly s podnikateľským zameraním v oblasti strojárenstva  (výroba upínacích 

zariadení pre kovoobrábacie stroje)   za kúpnu cenu 30,- €/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: 

Spoločnosť HS – Tec, spol. s r.o., Trenčín  požiadala o odkúpenie pozemku v území 

priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne za účelom rozšírenia pozemku vo 

vlastníctve spoločnosti, ktorý je určený na výstavbu výrobnej haly s podnikateľským 

zameraním v oblasti strojárenstva.  

Dňa 28.7.2015 bola medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou HS – Tec, spol. s r.o. 

Trenčín uzatvorená kúpna zmluva č. 41/2015, predmetom ktorej bol predaj pozemku v území 

priemyselnej zóny v k.ú. Záblatie, a to C-KN parc. č. 801/1 o celkovej výmere 11.548 m2 za 

účelom výstavby výrobnej haly s podnikateľským zameraním v oblasti strojárenstva  (výroba 

upínacích zariadení pre kovoobrábacie stroje). Po schválení predaja pozemku v mestskom 

zastupiteľstve spoločnosť požiadala o dokúpenie vedľajšieho pozemku z dôvodu 

prehodnotenia svojho projektu stavby výrobnej haly a možnosti rozšírenia výrobných kapacít. 

Kupujúci  bude v kúpnej zmluve zaviazaný dodržať podmienky kúpnej zmluvy č.41/2015 

stanovené v súlade s článkom 6 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta. Cena je navrhnutá na základe obdobného majetkového prevodu na predaj pozemku vo 

vlastníctve mesta Trenčín v priemyselnej zóne. Okrem príjmu finančných prostriedkov 

z predaja predmetného pozemku si mesto zabezpečí príjem z dane nehnuteľností. 
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2/ s c h v a ľ u j e 

 

predaj nehnuteľnosti v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici - pozemku 

v k.ú.  Záblatie,  novovytvorená C-KN parc.č. 803/30  ostatná plocha o výmere 10.000  m2  

odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 803/1 pre HS – Tec, spol. s r.o., 

Trenčín, za účelom rozšírenia pozemku určeného na výstavbu  výrobnej haly 

s podnikateľským zameraním v oblasti strojárenstva  (výroba upínacích zariadení pre 

kovoobrábacie stroje)   za kúpnu cenu 30,- €/m2. 

 

 

Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................300.000,- €. 
 

 

U z n e s e n i e  č. 232 

k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti – pozemku na Mládežníckej ulici v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 1632/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 45477795-22-15 z pôvodnej  C-KN parc.č. 1632/11 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava, za účelom umiestnenia 

transformačnej stanice v súvislosti s realizáciou preložky elektroenergetického zariadenia, za 

kúpnu cenu vo výške 100,-  €/m2, celková kúpna cena predstavuje  4000,- €. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Dňa 17.06.2015 bola uzatvorená Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického 

zariadenia medzi Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava ako vlastníkom 

elektroenergetického zariadenia a  Mestom Trenčín ako žiadateľom preložky 

elektroenergetického zariadenia, ktorej predmetom je úprava práv a povinností zmluvných 

strán pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá bude vykonaná v súlade 

s podmienkami dohodnutými vyššie citovanou zmluvou. Potrebu preložky vyvolalo Mesto 

Trenčín nakoľko jestvujúca transformačná stanica je umiestnená v objekte v jeho vlastníctve. 

Pozemok, ktorý je predmetom predaja sa nachádza pri vstupe na futbalový štadión na 

Mládežníckej ulici v Trenčíne a bude na ňom vybudovaná kiosková transformačná stanica 

a to v súvislosti s vyššie uvedenou prekládkou.  

Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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2/  s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku na Mládežníckej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1632/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 45477795-22-15 z pôvodnej  C-KN parc.č. 1632/11 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava, za účelom umiestnenia 

transformačnej stanice v súvislosti s realizáciou preložky elektroenergetického zariadenia, za 

kúpnu cenu vo výške 100,-  €/m2, celková kúpna cena predstavuje  4000,- €. 

 

 

Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................................4000,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 233 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Ing. Antóniu Tomanovú a Julianu 

Wiedermannovú. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

2/ u r č u j e   

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Niva., v k.ú. Opatová, 

novovytvorená C-KN parc.č. 567/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, odčlenená 

geometrickým plánom č. 45403066-032/2015 z pôvodnej C-KN parc.č. 567 zapísanej na LV 

č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Julianu Wiedermannovú, za účelom 

scelenia a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada 

prislúchajúca k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 26,56 €/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 nachádzajúci sa na Ulici Niva, ktorý vlastníčka susednej  nehnuteľnosti  

dlhodobo využíva ako súčasť záhrady pri rodinnom dome. Predmetný pozemok nemá využitie 

pre Mesto Trenčín, ani susedných vlastníkov. 

Výška kúpnej ceny bola stanovená na základe odporúčania Finančnej a majetkovej komisie 

pri MsZ v Trenčíne a to  v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR  o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku. 

Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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B)  

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Niva., v k.ú. Opatová, novovytvorená C-KN 

parc.č. 567/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, odčlenená geometrickým plánom 

č. 45403066-032/2015 z pôvodnej C-KN parc.č. 567 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Julianu Wiedermannovú, za účelom scelenia a 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada prislúchajúca 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 26,56 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................1.460,80  €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 234 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre Martu Bobikovú, Mgr. Janu 

Káčerovú  a Danielu Súčanskú. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e      

 

prevod majetku - predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vrátane stavby 

parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 913 m2, za účelom vyporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu 

cenu vo výške 33,19 €/m2 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov v dome súp.č. 

3371 na Ul. Halalovka zapísaným na LV  č. 6274 takto: 

a) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 30/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 30/1380 pripadá výmera 19,85 m2) do výlučného  vlastníctva Marte 

Bobikovej,  

b) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 31/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 31/1380 pripadá výmera 20,51 m2) do výlučného  vlastníctva Mgr. 

Jane Káčerovej,   

c) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 30/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 30/1380 pripadá výmera 19,85 m2) do výlučného  vlastníctva Daniele 

Súčanskej,  

 

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 dopredaj spoluvlastníckych podielov jednotlivým vlastníkom bytov v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., nakoľko parkovisko bolo 

postavené výhradne pre tento bytový dom. Podiel na pozemku vrátane stavby parkoviska 

predstavuje pre vlastníkov bytov, ktorí kupovali byty od Mesta Trenčín, veľkosť 30/1380 
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a pre vlastníkov ostatných bytov veľkosť 31/1380. Celková kúpna cena za prevádzaný 

spoluvlastnícky podiel 91/1380 predstavuje sumu 1.998,36 €. 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e  

 

predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 

m2, za účelom vyporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo 

výške 33,19 €/m2 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov v dome súp.č. 3371 na 

Ul. Halalovka zapísaným na LV č. 6274 takto: 

a) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 30/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 30/1380 pripadá výmera 19,85 m2) do výlučného  vlastníctva Marte 

Bobikovej,  

b) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 31/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 31/1380 pripadá výmera 20,51 m2) do výlučného  vlastníctva  Mgr. 

Jane Káčerovej,   

c) spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 30/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na 

pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

913 m2 (na podiel 30/1380 pripadá výmera 19,85 m2) do výlučného  vlastníctva Daniele 

Súčanskej. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 235 

k Návrhu na predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 

Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p. pre SIRS-

Reality, a.s. Žilina. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prevod majetku – predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku C-KN parc.č. 1115/19 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1910 m2, k.ú. Trenčín, vo veľkosti 542/6278-ín, čo 

predstavuje výmeru 164,90 m2, prislúchajúceho k nebytovému priestoru nachádzajúcemu sa 

na Ul. Hviezdoslavova súp.č. 143 v Trenčíne, pre SIRS-Reality, a.s. Žilina, za účelom 

vysporiadania pozemku pod nebytovým priestorom vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom vo výške 115,21 €/m2.  

 

Celková kúpna cena predstavuje..........................................................................18.998,13 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

 Spoločnosť SIRS-Reality, a.s. Žilina, ktorá je výlučným vlastníkom nebytového 

priestoru č. 1-1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súp.č. 143, na Ul. 

Hviezdoslavova v Trenčíne, zapísaného na LV č. 6179, bola oslovená vo veci odkúpenia 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 542/6278-ín na pozemku C-KN parc.č. 1115/19 
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zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Trenčín, prislúchajúceho k uvedenému nebytovému 

priestoru. Výška kúpnej ceny bola stanovená znaleckým posudkom. Prevod nehnuteľnosti je 

realizovaný v súlade s § 9a ods. 8  písm. b) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, t.j. prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 

 

U z n e s e n i e  č. 236 

k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre MAGNUS gallery, s.r.o. Bojnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 

1/ u r č u j e  

 

prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 1531/222 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1 m2, pre MAGNUS gallery, s.r.o. Bojnice, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod reklamným zariadením, za cenu nájmu 

400,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená,  

 

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: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, na Ul. Považská, na ktorom je 

umiestnené reklamné zariadenie s označením hotela MAGNUS. V minulosti bola na uvedenú 

časť pozemku uzatvorená nájomná zmluva, ale z dôvodu zmeny vlastníka objektu hotela 

Magnus je potrebné uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. V zmysle stanoviska Ministerstva 

financií SR MF/20627/2009-822, zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné 

osobitného zreteľa, avšak malo by ísť o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať 

podľa § 9a ods. 1 zákona, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady (napr.  prevody 

pozemkov nízkej výmery, malej hodnoty). Obec si môže vypracovať zásady, v ktorých vo 

všeobecnosti upraví, ktoré prípady bude považovať za hodné osobitného zreteľa. V zmysle 

článku 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 je prenájom pozemkov pod informačnými, 

navádzacími tabuľami a inými reklamnými zariadeniam (nie však pod billboardami alebo 

obdobnými reklamnými zariadeniami) určený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 1531/222 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1 m2, pre MAGNUS gallery, s.r.o. Bojnice, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod reklamných zariadením, za cenu nájmu 

400,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená. 

 

Celková  cena nájmu ročne predstavuje....................................................................400,00 €.  
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U z n e s e n i e  č. 237 

k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre EUROTIP, s.r.o. Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e  

 

prenájom pozemku v k.ú. Kubrá – časť C-KN parc.č. 2310/3 ostatná plocha 

o výmere 2 m2, pre EUROTIP, s.r.o. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku pod 2 ks reklamných zariadení - svetelným pylónom Eurotip Fiat Servis a 

SUBARU, za cenu nájmu 400,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  

 

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: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Kubrá, na Ul. J. Derku, na ktorom budú 

v zmysle žiadosti umiestnené reklamné zariadenia – svetelné pylóny s označením Eurotip Fiat 

Servis a SUBARU. V zmysle stanoviska Ministerstva financií SR MF/20627/2009-822, zákon 

o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, avšak malo by ísť o prípady, 

kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 zákona, alebo by tým vznikli 

neprimerane vysoké náklady (napr.  prevody pozemkov nízkej výmery, malej hodnoty). Obec 

si môže vypracovať zásady, v ktorých vo všeobecnosti upraví, ktoré prípady bude považovať 

za hodné osobitného zreteľa. V zmysle článku 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 je prenájom 

pozemkov pod informačnými, navádzacími tabuľami a inými reklamnými zariadeniam (nie 

však pod billboardami alebo obdobnými reklamnými zariadeniami) určený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

prenájom pozemku v k.ú. Kubrá – časť C-KN parc.č. 2310/3 ostatná plocha 

o výmere 2 m2, pre EUROTIP, s.r.o. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku pod 2 ks reklamných zariadení - svetelným pylónom Eurotip Fiat Servis a 

SUBARU, za cenu nájmu 400,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená. 

 

Celková  cena nájmu ročne predstavuje....................................................................800,00 €.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 238 

k Návrhu na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 

9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre Ľubomíra Masaryka – 

VENEZIA, Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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1/ u r č u j e  

 

prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť CKN parc.č. 3271/5 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 68 m2, pre Ľubomír Masaryk – VENEZIA, za účelom zriadenia terasy 

trvalého charakteru k prevádzke kaviarne SPERANZA na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne, 

na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená, za cenu v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške  40 €/m2 ročne, 

 

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: 

      Ide o prenájom časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne za účelom 

zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke kaviarne Speranza. Prenájom bude 

realizovaný v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona    č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so stanoviskom Ministerstva financií 

SR, č.j. MF/20627/2009-822 z 12.8.2009 – pozemok nízkej výmery. Podľa stanoviska 

Ministerstva  financií SR zo dňa 12.8.2009 zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady 

hodné osobitného zreteľa, ale malo by ísť o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé 

postupovať podľa § 9a ods.1, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady. Malo by ísť 

o prenájom pozemku napr. malej výmery, nízkej hodnoty a pod. Prenájom pozemkov pod 

jestvujúcimi stavbami je určený ako prípad hodný osobitného zreteľa aj v čl. 9 ods. 6 písm. d) 

VZN č. 12/2011 v platnom znení.  

 

 

2/  s c h v a ľ u j e 

 

prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť CKN parc.č. 3271/5 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 68 m2, pre Ľubomír Masaryk – VENEZIA, za účelom zriadenia terasy 

trvalého charakteru k prevádzke kaviarne SPERANZA na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne, 

na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená, za cenu v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške  40 €/m2 ročne, 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje sumu ............................................................2.720,00 €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 239 

k Návrhu na kúpu pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín Jahodová ulica. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce do vlastníctva Mesta Trenčín, za 

účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Rekonštrukcia Jahodovej ulice“ 

v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom Hartmannom, za kúpnu cenu 

podľa Znaleckého posudku č. 8/2015  vypracovaného Ing. Jozefom Kačenkom, nasledovne : 
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1/ pozemok od Evy Zálešákovej v podiele 1/1-ina, novovytvorená C-KN parc.č. 

1906/70 orná pôda o výmere 45 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 48124591-01-15 

vyhotoveným dňa 08.06.2015, z pôvodnej C-KN parc.č.  1906/7, zapísanej na LV č.1653 ako 

vlastník  Eva Zálešáková v podiele 1/1- ina, za kúpnu cenu 25,09 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje sumu...................................................................1129,05 €. 

 

 

2/ pozemok od Viktora Pagačika v podiele 1/1-ina, novovytvorená C-KN parc.č. 

1381/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 

48124591-01-15 vyhotoveným dňa 08.06.2015, z pôvodnej C-KN parc.č.  1381, zapísanej na 

LV č.1367 ako vlastník  Viktor Pagačik v podiele 1/1-ina, za kúpnu cenu 26,41 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................................132,05 €. 

 

 

       3/ pozemok od Drahomíra Matúša v podiele 1/2-ica a od Ing. Miriam Cienkovej  

v podiele 1/2-ica, novovytvorená C-KN parc.č. 1379/4 záhrady o výmere 49 m2 odčlenená 

Geometrickým plánom č. 48124591-01-15 vyhotoveným dňa 08.06.2015, z pôvodnej C-KN 

parc.č. 1379, zapísanej na LV č.797 ako spoluvlastník Drahomír Matúš v podiele 1/2-ica 

a Ing. Miriam Cienková v podiele 1/2-ica za kúpnu cenu 26,41 €/m2. 

  

Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................1.294,09 €. 

 

       

Celková kúpna cena  predstavuje sumu ................................................................2.555,19 €. 
 

 

Odôvodnenie:  

Pozemky sú umiestnené na okraji zastavaného územia mesta Trenčín, lokalita 

Zlatovce, prístupné z ulice Majerskej cez nespevnenú komunikáciu Jahodová. Oblasť 

pozemkov nadväzuje na zástavbu rodinnými domami a v  zásade ju tvoria záhrady resp. 

prístupy k rodinným domom. Ide o vysporiadanie pozemkov pre realizáciu investičnej akcie 

Mesta Trenčín: „Rekonštrukcia Jahodovej ulice Trenčín“ ako verejnoprospešnej stavby, ktorá 

bude zrealizovaná  v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom 

Hartmannom. Kúpna cena bola stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 8/2015 

vypracovaného  znalcom Ing. Jozefom Kačenkom. Výkup pozemkov pre investičnú akciu je 

v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2015. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 240 

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

Trenčín Hodžova a Jesenského ulica. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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s c h v a ľ u j e 

 

1/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku od Dušana Penčíka v podiele 7/8-ín a od Jána 

Penčíka v podiele 1/8-ina v k.ú. Kubrá E-KN parc.č. 1436 záhrady vo výmere 119 m2, 

zapísanej na LV č. 3537 ako spoluvlastník Dušan Penčík v podiele 7/8-ín a spoluvlastník Ján 

Penčík v podiele 1/8-ina do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku na Hodžovej ulici, na ktorom sa nachádza časť chodníka 

a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 16,60 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje sumu....................................................................1.975,40 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na Hodžovej ulici v k.ú. Kubrá, ktorý 

sa nachádza pod časťou chodníka a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín. Kúpna cena 

bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 

Výkup pozemku je v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2015. 

 

 

2/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku od Jána Mutňanského v podiele 1/6-ina a Anny 

Ševčíkovej v podiele 5/6-ín v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 1490/17 zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 62 m2, zapísanej na LV č. 349 ako spoluvlastník Ján Mutňanský  v podiele 1/6-ina 

a spoluvlastníčka Anna Ševčíková v podiele 5/6-ín do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na Hodžovej ulici, na ktorom sa nachádza časť 

chodníka  a cestnej zelene vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 16,60 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje sumu......................................................................1029,20 €. 

 

 

Odôvodnenie:  
Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na Hodžovej v k.ú. Trenčín, ktorý sa 

nachádza pod časťou chodníka a cestnej  zelene vo vlastníctve Mesta Trenčín.  Kúpna cena 

bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 

Výkup pozemku je v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2015. 

 

 

3/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku od Marty Čanigovej v podiele 1/3-ina, od Miloša 

Hricka v podiele 1/3-ina a od Jozefa Hricka v podiele 1/3-ina v k.ú. Kubrá E-KN parc.č. 

1433 orná pôda vo výmere 527 m2, zapísanej na LV č. 3357 ako spoluvlastníčka Marta 

Čanigová v podiele 1/3-ina, spoluvlastník Miloš Hricko v podiele 1/3-ina a Jozef Hricko 

v podiele 1/3-ina do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku na Hodžovej ulici, na ktorom sa nachádza časť chodníka  

a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 16,60 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje sumu......................................................................8748,20 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na Hodžovej ulici v k.ú. Kubrá, ktorý 

sa nachádza pod časťou chodníka a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín.  Kúpna cena 
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bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 

Výkup pozemku je v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2015. 

 

 

4/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku od Ing. Miroslavy Rybárikovej v podiele 1/1-ina 

v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 646/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, zapísanej 

na LV č. 3236 ako vlastník Ing. Miroslava Rybáriková v podiele 1/1-ina do vlastníctva 

Mesta Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na Jesenského ulici, 

na ktorom sa nachádza časť chodníka vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 16,60 

€/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje sumu........................................................................630,80 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na Jesenského ulici v k.ú. Trenčín, ktorý 

sa nachádza pod časťou chodníka vo vlastníctve Mesta Trenčín.  Kúpna cena bola odporučená 

Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Výkup pozemku 

je v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2015. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 241 

k Návrhu na kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín od  Anny Brlejovej, 

Jaroslava Blažeja a Miriam Súrovskej. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov, v k.ú. Záblatie 

novovytvorená C-KN parc.č. 808/6 ostatné plochy o výmere 4819 m2 a novovytvorená C-KN 

parc.č. 808/5 ostatné plochy o výmere 2043 m2, odčlenené geometrickým plánom  z pôvodnej 

E-KN parc.č. 423/35, zapísanej na LV č. 1676 ako spoluvlastník Brlejová Anna v podiele 2/7-

iny, Blažej Jaroslav v podiele 2/7-iny a Súrovská Miriam v podiele 3/7-iny  a z pôvodnej E-

KN parc.č.  432/6, zapísanej na LV č. 1685 ako spoluvlastník Brlejová Anna v podiele 1/3-

ina, Blažej Jaroslav v podiele 1/3-ina a Súrovská Miriam v podiele 1/3-ina,  za účelom 

vysporiadania pozemku pod časťou skládky komunálneho odpadu, za kúpnu cenu 6,- €/m2, 

nasledovne : 

- pozemok C-KN 808/6  ostatné plochy o výmere 4819 m2, od Anny Brlejovej 

v podiele 2/7-iny, od Jaroslava Blažeja v podiele 2/7-iny  a od Miriam Súrovskej 

v podiele 3/7-iny 

- pozemok C-KN parc.č. 808/5 ostatné plochy o výmere 2043 m2 od Anny Brlejovej 

v podiele 1/3-ina, od Jaroslava Blažeja v podiele 1/3-ina a od Miriam Súrovskej 

v podiele 1/3-ina 

 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................41.172,- €. 
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Odôvodnenie: 

Na pozemkoch v k.ú. Záblatie  novovytvorená C-KN parc.č. 808/6  a 808/5 bola v 60- 

tych  rokoch 20. storočia  zriadená skládka komunálneho odpadu, na ktorú nebolo vydané 

stavebné povolenie, nakoľko to v tom čase platná legislatíva nevyžadovala. Po zmene 

legislatívy v roku 1992 Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne vydal stavebné 

povolenie na „Etažovanie skládky TKO Trenčín – Za mostami – rekonštrukcia“. 

V zmysle usmernenia Obvodného úradu životného prostredia Trenčín ohľadom ďalšieho 

využitia zrekultivovanej skládky Trenčín – Zámostie, č.j. OÚŽP/2013/2825/12372 TCK zo 

dňa 11.9.2013 je      na pozemku   lokalizovaná uzatvorená, rekultivovaná skládka TKO so 

stanovenými podmienkami jej ďalšieho  dlhodobého monitorovania 30 a ž 50 rokov.  

Po dlhoročnej korešpondencii s predávajúcimi došlo k vzájomnej dohode na vysporiadanie 

predmetných pozemkov za kúpnu cenu vo výške 6,- €/m2. 

 V zmysle Odborného stanoviska k všeobecnej hodnote pozemkov č. 10/2013 vypracovaného 

spoločnosťou TREFA spol. s r.o. poradenská a konzultačná spoločnosť v oblasti podnikových 

financií, správy a riadenia hodnoty nehnuteľností všeobecná hodnota predmetných pozemkov 

je vo výške 5,42 €/m2, nakoľko ide o pozemky ekologicky zaťažené. Na pozemkoch je 

lokalizovaná  uzatvorená, rekultivovaná skládka komunálneho odpadu so stanovenými 

podmienkami jej ďalšieho monitorovania. Intenzita využitia pozemkov je veľmi nízka až 

žiadna, pozemky sú stavebne nevhodné a akékoľvek stavebné aktivity, ktoré by mohli narušiť 

povrch – obal rekultivovanej skládky sú neprípustné. Taktiež je neprípustná výsadba zelene, 

ktorá by mohla koreňovým systémom narušiť uzatvorenie skládky. V roku 2014 Mesto 

Trenčín vykúpilo pozemok pod časťou skládky komunálneho odpadu  od pani Márie 

Dominekovej za kúpnu cenu vo výške 6,- €/m2. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 242 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1/ 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 29-37-27  Žst. Zlatovce, úprava 

na kanalizácii na Ul. Radlinského a Michala Kišša zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo 

OÚŽP/2008/02553-003 TSL zo dňa 22.8.2008 vydaného Obvodným úradom životného 

prostredia v Trenčíne, na pozemkoch v k.ú. Orechové, C-KN parc.č.  733/1, zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere    340 m2 a C-KN parc.č.  č. 733/2, zastavané plochy a 

nádvoria o celkovej výmere  325 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom č. OR 29-37-27/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o celkovej 

výmere o výmere 42 m2 v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  Vecné 

bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie oprávneného z vecného bremena, a 

to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OR 29-37-27/2013 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 4.9.2013, 
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vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 

456, úradne overeného Správou katastra Trenčín pod č. 846/2013  dňa 10.9.2013 a 

 

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizácie po dobu jej 

životnosti a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. OR 29-37-27/2013 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 90/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 906,42 €, (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 21,58 €/m2. 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „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 č. stavby A41688, stavebný objekt SO 29-37-

27  Žst. Zlatovce, úprava na kanalizácii na Ul. Radlinského a Michala Kišša, Železnice SR, 

Bratislava  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností  o uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú 

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom  území Orechové, v mieste výstavby objektov 

verejne prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  

 

 

2/ 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 29-37-29  Žst. Zlatovce, úprava 

na vodovode DN 100 na ul. Michala Kišša zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo 

OÚŽP/2011/00543-010 TNI zo dňa 09.05.2011 vydaného Obvodným úradom životného 

prostredia v Trenčíne na pozemkoch v k.ú. Orechové, C-KN parc. č. 732/3  zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere    444 m2,   C-KN parc.č.  733/1 zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere    340 m2 a C-KN parc.č. 733/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej 

výmere  325 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

plánom č. OR 29-37-29/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o celkovej výmere o výmere 

204 m2 v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  Vecné bremeno spočíva 

v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej nehnuteľnosti : 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vodovodu  oprávneného z vecného bremena, a 

to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OR 29-37-29/2013 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 6.8.2013, 

vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 

456, úradne overeného Správou katastra Trenčín pod č. 700/2013  dňa 13.8.2013 a 

 

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodu po dobu jej 

životnosti a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. OR 29-37-29/2013 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 87/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 3.902,72  €  (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 19,13 €/m2). 
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Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-29  Žst. 

Zlatovce, úprava na vodovode DN 100 na Ul. Michala Kišša, Železnice SR, Bratislava  

požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností  o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Predmetom 

zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky 

nachádzajúce sa v katastrálnom  území Orechové, v mieste výstavby objektov verejne 

prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  

 

 

3/ 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 29-37-30  Žst. Zlatovce, úprava 

na vodovode DN 100 na Radlinského ulici zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo 

OÚŽP/2008/02553-003 TSL zo dňa 22.8.2008 vydaného Obvodným úradom životného 

prostredia v Trenčíne, v k.ú. Orechové,  C-KN parc. č. 732/1 zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere    5512 m2 a  C-KN  parc.č.  732/3  zastavané plochy a nádvoria o celkovej 

výmere    444 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

plánom č. OR 29-37-30/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o celkovej výmere o výmere 

176 m2 v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  Vecné bremeno spočíva 

v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej nehnuteľnosti : 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vodovodu oprávneného z vecného bremena, a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OR 29-37-30/2013 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 07.08.2013, 

vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 

456, úradne overeného Správou katastra Trenčín pod č. 699/2013  dňa 14.08.2013 a 

 

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodu po dobu jeho 

životnosti  a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom OR 29-37-30/2013. 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 3.172,72 €, (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 18,03 €/m2). 

 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-30  Žst. 

Zlatovce, úprava na vodovode DN 100 na Ul. Radlinského, Železnice SR, Bratislava  

požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností  o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú 

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom  území Orechové, v mieste výstavby objektov 

verejne prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  
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4/ 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 29-37-24  Žst. Zlatovce, preložka vodovodu 

DN 200 na Istebníckej ulici,  zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo OÚŽP/2010/02420-

004 TNI zo dňa 02.11.2010 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne, 

v k.ú. Zlatovce,  C-KN parc.č. 558/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere    2222 

m2,  pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. ZA 29-

37-24/2013 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 76 m2 v prospech Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a.s..  Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena 

strpieť na predmetnej nehnuteľnosti : 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vodovodu oprávneného z vecného bremena, a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. ZA 29-37-24/2013 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 10.12.2013, 

vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 

456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 1251/13  

dňa 17.12.2013 a 

 

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodu po dobu jeho 

životnosti a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. ZA 29-37-24/2013. 

 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 111/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 1.151,54 €, (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 15,15 €/m2). 

 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-24  

Žst. Zlatovce, preložka vodovodu DN 200 na Istebníckej ulici, Železnice SR, Bratislava  

požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom  území Zlatovce na Ul. Žabinskej, v mieste výstavby 

objektov verejne prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom 

– Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ 

 

 

5/ 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 29-37-24  Žst. Zlatovce, preložka vodovodu 

DN 200 na Istebníckej ulici,  zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo OÚŽP/2010/02420-

004 TNI zo dňa 02.11.2010 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne, 

v k.ú. Istebník,  C-KN parc. č. 52/10  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere    100 

m2, a  C-KN parc.č.. 52/11, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere    730 m2, pričom 

rozsah a priebeh vecného bremena  je vyznačený geometrickým plánom č. IS 29-37-24/2013 
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a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 56 m2, v prospech Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a.s..  Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena 

strpieť na predmetnej nehnuteľnosti : 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vodovodu oprávneného z vecného bremena, a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. IS 29-37-24/2013 na vyznačenie vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 10.12.2013, vyhotoveného 

firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 456, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 1252/13  dňa 

17.12.2013 a 

 

- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodu po dobu jeho 

životnosti a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. IS 29-37-24/2013. 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 110/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 900,86 €, (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 16,08  €/m2). 

 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-24  Žst. 

Zlatovce, preložka vodovodu DN 200 na Istebníckej ulici, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností  o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú 

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom  území Istebník na Ul. Žabinskej,  v mieste 

výstavby objektov verejne prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“   

 

 

6/ 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 29-37-24  Žst. Zlatovce, preložka 

vodovodu DN 200 na Istebníckej ulici,  zrealizovanej na základe Rozhodnutia číslo 

OÚŽP/2010/02420-004 TNI zo dňa 02.11.2010 vydaného Obvodným úradom životného 

prostredia v Trenčíne, v k.ú. Orechové, C-KN parc.č. 732/1, zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere    5512 m2,  pričom rozsah a priebeh vecného bremena  je vyznačený 

geometrickým plánom č. OE 29-37-24/2013 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 34 m2, 

v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  Vecné bremeno spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej nehnuteľnosti : 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vodovodu oprávneného z vecného bremena, a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. OE 29-37-24/2013 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 13.12.2013, 

vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35 715 

456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 1246/13  

dňa 17.12.2013 a 
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- právo vstupu na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodu po dobu jeho 

životnosti a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. OE 29-37-24/2013. 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 77/2015 vyhotoveným 

Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 625,11 €, (priemerná hodnota pozemkov 

predstavuje 18,39  €/m2). 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-24  Žst. 

Zlatovce, preložka vodovodu DN 200 na Istebníckej ulici, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom  území Orechové, na Ul. Žabinskej,  v mieste 

výstavby objektov verejne prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“   

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 243 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín SPP – distribúcia, a.s. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1/ 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 29-37-25 Žst. Zlatovce, úprava na STL 

plynovode DN 200 na Žabinskej ulici, zrealizovanej na základe Stavebného povolenia SpSÚ 

66844/2011/37341/St, SpSÚ 1060/2010-02/St zo dňa 28.02.2011, vydaného Mestom Trenčín, 

na pozemkoch v k.ú. Istebník, C-KN parc.č. 52/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

100 m2 a C-KN parc.č. 52/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere  730 m2, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom  č. IS 29-37-25/2013 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o celkovej výmere 66 m2, v prospech SPP – distribúcia, a. 

s. Bratislava. 
 

Vecné bremeno spočíva  v povinnosti povinného strpieť na predmetných nehnuteľnostiach : 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 

z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. IS 29-37-

25/2013, na zriadenie vecného bremena a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 

zo dňa 09.10.2013,  vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05  

Bratislava, IČO 35715456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pod č. 1011/13 dňa 21.10.2013 a 
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- 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. IS 29-37-25/2013  

  

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená  Znaleckým posudkom č. 44/2015 vyhotoveným   

Ing. Pavlom Appelom, a  predstavuje sumu  633,50 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-25 Žst. 

Zlatovce, úprava na STL plynovode DN 200 na Žabinskej ulici, Železnice SR, Bratislava  

požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností  o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., Bratislava. Predmetom 

zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky 

nachádzajúce sa v katastrálnom  území Istebník, v mieste výstavby objektov verejne- 

prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ Poloha podzemnej inžinierskej siete plynovodu  a jej 

ochranné pásmo sú graficky vyznačené  v geometrickom pláne.  

 

 

2/ 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 29-37-25 Žst. Zlatovce, úprava 

na STL plynovode DN 200 na Žabinskej ulici, zrealizovanej na základe Stavebného povolenia 

SpSÚ 66844/2011/37341/St, SpSÚ 1060/2010-02/St zo dňa 28.02.2011, vydaného Mestom 

Trenčín, na pozemku v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 558/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2222 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým 

plánom  č. ZA 29-37-25/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o celkovej výmere 66 m2, 

v prospech SPP – distribúcia, a. s. Bratislava. 

 

Vecné bremeno spočíva  v povinnosti povinného strpieť na predmetných nehnuteľnostiach : 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 

z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. ZA 29-37-

25/2013, na zriadenie vecného bremena a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 

zo dňa 11.10.2013,  vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05  

Bratislava, IČO 35715456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pod č. 1010/13 dňa 21.10.2013 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. ZA 29-37-25/2013  

  

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená  Znaleckým posudkom č. 45/2015 vyhotoveným   

Ing. Pavlom Appelom, a  predstavuje sumu  633,66 €. 
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Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „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 29-37-25 Žst. 

Zlatovce, úprava na STL plynovode DN 200 na Žabinskej ulici, Železnice SR, Bratislava  

požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., Bratislava. Predmetom 

zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je pozemok 

nachádzajúci sa v katastrálnom  území Zlatovce, v mieste výstavby objektov verejne- 

prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ Poloha podzemnej inžinierskej siete plynovodu  a jej 

ochranné pásmo sú graficky vyznačené  v geometrickom pláne.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 244 

k Návrhu na zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

SR – Slovenská správa ciest v prospech Mesta Trenčín. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie bezodplatného vecného bremena (VB) na dobu neurčitú v súvislosti so 

stavbou “I/61 Trenčín – most, SO 434, Verejné osvetlenie, križovatka I/61 s II/507“ 

v prospech Mesta Trenčín na pozemkoch v k.ú. Trenčianske Biskupice vo vlastníctve SR – 

Slovenská správa ciest, Bratislava (Ul. Ku Štvrtiam) a to,  C-KN parc.č. 468/339 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 128 m2 a   C-KN parc.č. 468/340 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 166 m2, pričom priebeh VB je vyznačený GP č. 36315583-035-2014 a VB sa 

vzťahuje na časť pozemkov o celkovej výmere 18 m2. 

Vecné bremeno spočíva v priznaní práva: 

a) uloženia, užívania, údržby a opravy inžinierskych sietí (SO 434, Verejné osvetlenie, 

križovatka I/61 s II/507) na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 

v prospech oprávneného z vecného bremena,  

b) vstupu na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonávania pravidelnej údržby, opráv 

a rekonštrukčných prác na inžinierskych sieťach (SO 434, Verejné osvetlenie, 

križovatka I/61 s II/507), 

pričom vecné bremeno bude zriadené na ťarchu súčasného i každého budúceho vlastníka 

zaťažených nehnuteľností a to podľa GP č. 35/2014 zo dňa 02.07.2014 vyhotoveného GEO 3 

Trenčín, s.r.o., so sídlom: gen. M.R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, úradne overeného 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa 10.07.2014 pod č. 786/2014. 

 

Odôvodnenie: 

Slovenská správa ciest Bratislava požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena. Ide o vecné bremeno v súvislosti so stavbou “I/61 Trenčín – 

most“, v rámci ktorej sa zrealizoval stavebný objekt „SO 434, Verejné osvetlenie, križovatka 

I/61 s II/507“. Keďže ide o verejnoprospešnú stavbu, bude vecné bremeno zriadené 

v prospech mesta bezodplatne. Po kolaudácii stavebného objektu „SO 434, Verejné 

osvetlenie, križovatka I/61 s II/507“ bude stavebný objekt bezodplatne prevedený do majetku 

Mesta Trenčín. Podmienkou bude schválenie bezodplatného prevodu mestským 

zastupiteľstvom. 
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U z n e s e n i e  č. 245 

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 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 Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, na časti pozemkov C-KN parc.č. 

1522/1 zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 1531/320 zastavané plochy a nádvoria v 

k.ú. Trenčín, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, v súvislosti 

s umiestnením elektrických zariadení a rozvodov.   

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených 

nehnuteľností strpieť uloženie elektrického vedenia, jeho prevádzkovanie, údržbu, opravy, 

úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 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 oprávnený 

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

určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.     

 

 

Odôvodnenie: 

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

Hodžova ul., prepoj, NNK“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia 

distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok. V zmysle 

vypracovaného projektu časť plánovanej inžinierskej stavby 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 Západoslovenskou 

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

 

 

U z n e s e n i e  č. 246 

k Návrhu na zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín pre Slovenský rybársky zväz, m.o. Trenčín 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie bezodplatného  vecného bremena na pozemkoch  v k.ú. Trenčianske 

Biskupice, C-KN parc.č. 1166 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3911 m2, C-KN parc.č. 

1165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9461 m2, E-KN parc.č. 1163 ostatné plochy 

o výmere 2678 m2 a E-KN parc.č. 1164 ostatné plochy o výmere 646 m2, spočívajúceho 

v povinnosti vlastníka týchto pozemkov umožniť vlastníkovi nehnuteľností C-KN parc.č. 
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900/2 vodná plocha, C-KN parc.č. 900/22 ostatné plochy a E-KN parc.č. 877 orná pôda 

prechod pešo  a prejazd motorovými vozidlami  cez pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice 

C-KN parc.č. 1166 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3911 m2, C-KN parc.č. 1165 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 9461 m2, E-KN parc.č. 1163 ostatné plochy o výmere 

2678 m2 a E-KN parc.č. 1164 ostatné plochy o výmere 646 m2. Práva a záväzky vyplývajúce 

z vecného bremena prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľností na každého nového 

nadobúdateľa, ktorý sa stane povinným z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na 

dobu určitú a to do doby vybudovania verejnej  prístupovej komunikácie v danej lokalite. 

 

 

Odôvodnenie: 

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Trenčín ako vlastník nehnuteľností 

v k.ú. Trenčianske Biskupice, C-KN parc.č. 900/2 vodná plocha,  C-KN parc.č. 900/22 

ostatné plochy a E-KN parc.č. 877  orná pôda požiadal Mesto Trenčín o zriadenie vecného 

bremena práva prechodu a prejazdu peši a motorovými vozidlami cez pozemky  v k.ú. 

Trenčianske Biskupice, C-KN parc.č. 1166 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3911 m2, 

C-KN parc.č. 1165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9461 m2, E-KN parc.č. 1163 

ostatné plochy o výmere 2678 m2 a E-KN parc.č. 1164 ostatné plochy o výmere 646 m2. 

Ide o pozemky – prístupové chodníky cez polia nachádzajúce sa smerom k rybárskemu revíru 

č. 2-3711-1-1 Štrkovňa  Nozdrkovce (5,25 ha), ktorého vlastníkom je Slovenský rybársky 

zväz – mestská organizácia Trenčín. Slovenský rybársky zväz  žiadosť odôvodnil tým,  že 

v zmysle zákona č. 139/2002 Zb. o rybárstve  je   užívateľ rybárskeho revíru povinný 

zarybňovať tento revír a zabezpečovať  ochranu pôvodného geofondu rýb. Pri zabezpečovaní 

týchto povinností, ktoré rybárskemu zväzu vyplývajú zo zákona, je potrebné dopraviť  do 

rybárskeho revíru veľkoobjemný zarybňovací materiál motorovými vozidlami, s možnosťou 

sprístupnenia  prejazdu týchto vozidiel cez pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín.  V zmysle 

územnoplánovacej dokumentácie  je na predmetných pozemkoch  plánovaná miestna 

 komunikácia  z dôvodu sprístupnenia danej lokality pre verejnosť ako aj obyvateľov žijúcich 

v danej lokalite. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 247  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.1 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným číslom 

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

Granačku a manž. Lenku na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  

v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu              

99,52 €/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. 
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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 § 12, ods. 3  

a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní 

podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone  č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 

      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  -  2-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným číslom 

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

Granačku a manž. Lenku na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  

v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu              

99,52 €/mesiac.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................1.194,24 €.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 248  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.2 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 21  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarínu 

Hulínovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  

zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 151,33 €/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 
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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 § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone  č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 

      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   

 

2.2 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 21  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarínu 

Hulínovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  

zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 151,33 €/mesiac. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje......................................................................1.815,96 €.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 249  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.3 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 40  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Tatianu 

Kotlárikovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   

bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/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 
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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 § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone  č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 

      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   

 

2.3 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 40  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Tatianu 

Kotlárikovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   

bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac. 

  

Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................1.194,24 €.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 250  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.4 prenájom nehnuteľnosti  -  4-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 

2425, orientačným číslom  5, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Mareka Brtka na  

dobu neurčitú   za cenu regulovaného nájmu 89,79 €/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:  

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 
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- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 

Nájomcom predmetného bytu je p. Brtko od 01.10.2010. Predtým boli nájomcami jeho 

rodičia a to od roku 1988 (Mestský bytový podnik pridelil tento byt ako služobný), následne 

v roku 1997 uzatvorili zmluvu s TEBYS spol. s r.o. na dobu neurčitú. Po rozvode rodičov 

zostal v byte s matkou, vznikli nedoplatky na nájomnom a v roku 2008 bol nájom bytu 

ukončený výpoveďou. V roku 2009 požiadala matka nájomcu o obnovenie nájmu, ale 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku to neodporučila, pretože matka nájomcu 

neuhradila poplatok z omeškania. P. Brtko roku 2010 požiadal o nájom tohto bytu s tým, že 

o nedoplatkoch nevedel až kým nedostal predvolanie na súd vo veci vypratania bytu. Všetky 

pohľadávky (cca 1500,- €) vrátane poplatkov z omeškania (cca 3050,- €) uhradil dňa 

11.06.2010. p. Brtko opakovane žiadal o uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú. Komisia 

sociálnych vecí a verejného poriadku odporučila prenájom na dobu neurčitú. 

      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   

 

2.4 prenájom nehnuteľnosti  -  4-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 

2425, orientačným číslom  5, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Mareka Brtka na  

dobu neurčitú   za cenu regulovaného nájmu 89,79 €/mesiac. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................1.077,48 €. 
 

 

U z n e s e n i e  č. 251  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.5 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 47  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Martinu 

Korbelovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  

zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/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. 
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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 § 12, ods. 3  

a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní 

podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone  č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 

P. Korbelová je v súčasnej dobe nájomcom 2-izbového bytu č. 45 v dome so súpisným 

číslom 6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne. V roku 2013 požiadala 

o výmenu bytu  za väčší z dôvodu, že staršia dcéra je školopovinná a potrebuje vlastnú izbu. 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku odporučila výmenu bytov. 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   

 

2.5 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 47  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Martinu 

Korbelovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  

zmluva  zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje......................................................................1.869,36 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 252  

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 Miroslav Granačka a manž. Lenka, Katarína Hulínová, Tatiana Kotláriková, 

Marek Brtko, Martina Korbelová, Jana Hudecová. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

1.6 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 41  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Janu Hudecovú 

na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  

zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 150,73 €/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. 
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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. Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

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

životného minima. 

 

      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   

 

2.6 prenájom nehnuteľnosti -  3-izbového bytu č. 41  v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Janu Hudecovú 

na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  

zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 150,73 €/mesiac. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................1.808,76 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 253  

k Návrhu na kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov - byt č. 4 v bytovom dome 

na Ul. Mateja Bela 2500/7 v Trenčíne, byt č. 12 v bytovom dome na Ul. K Výstavisku 527/4 

v Trenčíne. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1/ kúpu nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 

 

a)  3-izbového bytu č. 4 na 1. posch. bytového domu na Ul. Mateja Bela súp.č. 2500, 

or.č. 7 v Trenčíne postaveného na pozemku C-KN parc.č. 2337/25 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 550 m2, 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

súp.č. 2500 o veľkosti podielu 73/2256, 

 

všetky zapísané na LV č. 7479 ako výlučný vlastník PREMIUM reality s.r.o. v podiele 1/1, do 

výlučného vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu vo výške 66.600,- €. Spoluvlastnícky 

podiel na pozemku C-KN parc.č. 2337/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m2 

prislúchajúci k tomuto bytu je zapísaný na LV č. 7987 ako vlastník Mesto Trenčín. 

Kúpnu cenu uhradí predávajúcemu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvorí Mesto Trenčín a Ministerstvo 
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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 č. 268/2015 je predmetný byt popísaný nasledovne:   

 

- celková podlahová plocha je 74,81 m2 (vrátane loggie s výmerou 3,28 m2, bez 

pivnice s výmerou 1,30 m2) 

- v byte sa nachádzajú 3 izby, predsieň, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, loggia a k bytu 

prislúcha aj pivnica. Vykurovanie bytu a ohrev TÚV je z kotolne, ktorá je umiestnená 

v lokalite sídliska. Byt bol kompletne zrekonštruovaný. 

 

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

elektrické, telefónne a plynové prípojky, prípojky STA, 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, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné 

konštrukcie.  

Spoločnými zariadeniami domu sú STA,  bleskozvod, 2 sušiarne, 2 kočikárne, 

práčovňa,  manglovňa, 4 miestnosti pre ventily, 2 výťahy, 2 strojovne, 2 výlevky, 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. 4 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 Zdeňky Donkovej za nájomcu predmetného 

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

náhradu zo dňa 06.09.2012, právoplatným dňom 02.11.2012. 
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U z n e s e n i e  č. 254  

k Návrhu na kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov - byt č. 4 v bytovom dome 

na Ul. Mateja Bela 2500/7 v Trenčíne, byt č. 12 v bytovom dome na Ul. K Výstavisku 527/4 

v Trenčíne. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

2/ kúpu nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 

 

a)  3-izbového bytu č. 12 na 2. posch. 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, 

všetky zapísané na LV č. 5934 ako bezpodieloví spoluvlastníci Ivan Stacho rod. Stacho a  

Dana Stachová rod. Ševčíková v podiele 1/1, do výlučného vlastníctva Mesta Trenčín za 

kúpnu cenu vo výške 72.470,- €. 
 

 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 č. 196/2015 je predmetný byt popísaný nasledovne:   

- celková podlahová plocha je 72,47 m2 (vrátane loggie s výmerou 2,75 m2, bez 

pivnice s výmerou 0,96 m2 a komory s výmerou 1,17 m2) 

- v byte sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC, loggia 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. Byt bol zrekonštruovaný. 
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Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, kanalizačné, 

elektrické, telefónne a plynové prípojky, prípojky STA, 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, podkrovie, 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 , 14 upratovacích miestností, 3 vzduchotechnické 

šachty, spoločná miestnosť, miestnosť pre batérie, rozhlasová miestnosť, elektrorozvodňa, 

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

stupačiek, STA, bleskozvody, miestnosť pre elektrické batérie, , rozvodňa čerpadiel, 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. 12 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 Ondreja Murka a Dariny Murkovej za 

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

o priznaní nároku na bytovú náhradu zo dňa 08.04.2013, právoplatným dňom 18.04.2013. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 255 

k Správe o  kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 

2015. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 

2015. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 256 

k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a  Mestskej rady v Trenčíne do 

obdobia jej zrušenia (nezriadenia) za 1. polrok 2015. 

 

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

 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a  Mestskej rady v Trenčíne do 

obdobia jej zrušenia (nezriadenia) za 1. polrok 2015. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 257 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku   

na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony Trenčín – športový areál  – viacúčelové 

ihrisko“. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie 

stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony Trenčín – športový areál  – viacúčelové ihrisko“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky max. 75 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín  

a výsledkom ktorej bude  uzatvorenie Zmluvy o dielo a to za predpokladu vyčlenenia 

finančných prostriedkov na túto akciu v rozpočte mesta Trenčín min. vo výške 

predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 258 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác „Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych 

komunikáciách“. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie 

stavebných prác „Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych 

komunikáciách“ s predpokladanou hodnotou zákazky max. 58 300 € bez DPH, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín, výsledkom ktorej bude  uzatvorenie Zmluvy o dielo, respektíve Rámcovej 

dohody. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 259 

k Návrhu na  voľbu ďalšej osoby – odborníka  do Komisie školstva  Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne (zmena uznesenia MsZ v Trenčíne č.60 písm. C) zo dňa 

25.02.2015). 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m e n í  

  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 60 písm. C) zo dňa 25.02.2015 tak, 

že po zmene znie: 
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C) Komisia školstva 

 

1. Nadežda Andelová 

2. Mgr. Anna Plachká 

 

 

U z n e s e n i e  č. 260 

k Návrhu na schválenie zástupcov mesta do orgánov spoločnosti  Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1. s c h v a ľ u j e  
 

nasledovných zástupcov Mesta Trenčín do dozornej rady spoločnosti Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s.: 

a) Lukáš Ronec 

b) Mgr. Martin Petrík 

c) Ing. Michal Urbánek 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 261 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Trenčín s pozmeňovacím návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa 

znenie Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín v časti grafického 

vymedzenia parkovacích plôch na Palackého ulici nasledovne: 
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Palackého ulica – časť I 
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Palackého ulica – časť II  

 

V rámci letného režimu môže byť počet parkovacích miest znížený v závislosti od rozsahu povolených 

letných terás. 



 39 

 

U z n e s e n i e  č. 262 

k Návrhu VZN č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č.5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 263 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 6/2015 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 264 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 o Zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 14/2008 o Zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
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U z n e s e n i e  č. 265 

k Návrhu VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový poriadok 

pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový poriadok pre určené 

príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín so schváleným pozmeňovacím návrhom, 

ktorý znie: 

 

1. V článku 3 ods. 4 písm. j) a v článku 6 ods.1 písm. f) doplniť za slovné spojenie 

„elektronickú registračnú pokladnicu“ slovné spojenie „alebo virtuálnu registračnú 

pokladnicu“ v príslušnom tvare. 

 

 

2. V článku 5 ods. 1 v časti A. Všeobecný cenník a v časti B. Farmárske trhy, Biojarmok, 

Historické slávnosti sa všetky slovné spojenia „predaj výrobkov a tovarov“ nahrádzajú 

slovným  spojením „predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb“. 

 

 

3. V článku 5 ods. 1 sa vypúšťa  časť C. Vianočné trhy a nahrádza sa týmto znením: 

 

C 1. Vianočné trhy – ľudové a remeselnícke výrobky (Mierové nám. a Farská ulica): 

mestský stánok otvorený 

(€/deň) 

uzamykateľný 

(€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 

služieb 

10,- 20,- 

predaj občerstvenia 50,-  50,-  

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 

predaj občerstvenia  50,- 

   

C 2. Vianočné trhy – spotrebný tovar (Štúrovo nám., Sládkovičova, Hviezdoslavova, 

Jaselská): 

mestský stánok otvorený 

(€/deň) 

uzamykateľný 

(€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie 

služieb 

15,- ---- 

 

vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3x3 m)  (€/deň) 

predaj výrobkov, tovarov a poskytovanie služieb 20,- 
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U z n e s e n i e  č. 266 

k Návrhu VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 

zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín so schváleným pozmeňovacím návrhom: 

 

 

 

Článok 6 ods. 2 znie: 

2.  Terasou trvalého charakteru na účely tohto VZN môže byť aj taká „konštrukcia“, ktorá je 

stavbou v zmysle § 43 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 267 

k Návrhu na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  
 

1. založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu “Trenčín a okolie”, 

 

2. vstup Mesta Trenčín ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného 

ruchu „Trenčín a okolie” v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 

ruchu, 

 

3. zástupcov mesta Trenčín v predstavenstve oblastnej organizácie cestovného ruchu 

„Trenčín a okolie“: Petra Hoštáka MBA, PhD. 

 

4. zástupcov mesta Trenčín v dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Trenčín a okolie“: Ing. Ladislava Matejku 

 

5. výšku členského príspevku Mesta Trenčín v oblastnej organizácii cestovného ruchu 

„Trenčín a okolie“ za kalendárny rok minimálne v sume 1.200,- € a maximálne do 

výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na  dani z ubytovania za 

predchádzajúci kalendárny rok s tým, že zmena rozpočtu týkajúca sa určenia výšky 

členského príspevku pre rok 2015 musí byť  schválená pred ustanovujúcim konaním 

valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“. 

  

6.     žiada prednostu mestského úradu, aby preveril možnosť zapracovania pojmu pridružený    

          člen do stanov Oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
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U z n e s e n i e  č. 268 

k Informácii o zmene dôvodovej správy k uzneseniu MsZ č.205 zo dňa 02.07.2015. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

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

 

že verejné obstarávanie „Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií                   

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín“ bude rozdelené na 6 častí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
  
Ing. Miloš M I Č E G A, dňa .................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Zuzana Žofčínová, 

                Dňa  18.09.2015 


