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U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa             

18. marca 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

U z n e s e n i e  č. 70 

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 predloženého 

materiálu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 71   

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín  k 31.01.2015. 

 

 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 31.01.2015. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 72  

k Voľbe hlavného kontrolóra mesta Trenčín. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

a) s c h v a ľ u j e  

 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Trenčín tajným hlasovaním 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

 komisiu pre tajné hlasovanie v nasledovnom zložení: 

JUDr. Martin Smolka - predseda komisie 

Mgr. Ján Forgáč -  člen komisie 

Ing. Tomáš Bahno -   člen komisie   

 

 

c) v o l í   
 

Ing. Libušu Zigovú za hlavného kontrolóra mesta Trenčín.  
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U z n e s e n i e  č. 73   

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

8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na Ul. Na 

dolinách. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 

1/ u r č u j e   

 

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

Hanzliková, novovytvorená C-KN parc.č. 1120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 

m2 odčlenené GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Štefana Vicena a manž. Helenu, za 

účelom údržby, scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/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 na Ul. Na dolinách medzi chodníkom 

a oplotením vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok je z časti  zatrávnený a nachádzajú sa na ňom   

prístupy  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, o predmetný pozemok sa žiadatelia 

dlhodobo starajú a udržiavajú ho. Uvedený  pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby 

nevyužiteľný. 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. 

 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e      

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku  na Ul. Na dolinách, v k.ú. Hanzliková, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 odčlenené 

GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Štefana Vicena a manž. Helenu, za účelom údržby, 

scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za 

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje..................................................................................195,- €. 
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U z n e s e n i e  č. 74  

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

8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na Ul. Na 

dolinách. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 

 

1/  u r č u j e   

 

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

Hanzliková, novovytvorená C-KN parc.č. 1120/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 

m2 odčlenené GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Milana Vicena a manž. Oľgu, za účelom 

údržby, scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/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. 

 

Odôvodenie: 

Ide o predaj pozemku - zelene nachádzajúcej sa na Ul. Na dolinách medzi chodníkom 

a oplotením vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok je z časti  zatrávnený a nachádzajú sa na ňom   

prístupy  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, o predmetný pozemok sa žiadatelia 

dlhodobo starajú a udržiavajú ho. Uvedený  pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby 

nevyužiteľný. 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. 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e    

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku  na Ul. Na dolinách, v k.ú. Hanzliková, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1120/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 odčlenené 

GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Milana Vicena a manž. Oľgu, za účelom údržby, 

scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za 

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................705,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 75  

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

8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre vlastníkov rodinných domov na Ul. Na 

dolinách. 

 

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

 

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

Hanzliková, novovytvorená C-KN parc.č. 1120/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 

m2 odčlenené GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ľubicu Ďurencovú v podiele ½-ica 

a Štefana Ďurenca v podiele ½-ica, za účelom údržby, scelenia pozemkov a zabezpečenia 

prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/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 na Ul. Na dolinách medzi chodníkom 

a oplotením vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok je z časti  zatrávnený a nachádzajú sa na ňom   

prístupy  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, o predmetný pozemok sa žiadatelia 

dlhodobo starajú a udržiavajú ho. Uvedený  pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby 

nevyužiteľný. 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. 

 

 

 

2/ s c h v a ľ u j e  

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku  na Ul. Na dolinách, v k.ú. Hanzliková, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1120/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 odčlenené 

GP č.  31321704-327/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1120 zapísanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ľubicu Ďurencovú v podiele ½-ica a Štefana Ďurenca 

v podiele ½-ica, za účelom údržby, scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje ....................................................................................570,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 76  

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre SINTRA šport, s.r.o. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj pozemku v k.ú. Zlatovce (Zlatovská ul.) – novovytvorená       

C-KN parc.č. 44/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.434 m2, odčlenená GP 

z pôvodnej C-KN parc.č. 44/1 zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre SINTRA šport, s.r.o. za účelom rozšírenia areálu spoločnosti, za kúpnu cenu  22,45 

€/m2. 

  

Celková kúpna cena predstavuje..........................................................................32.193,30 €. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o predaj pozemku, ktorý sa nachádza medzi areálom kupujúceho a  komunikáciou na Ul. 

Zlatovská, ktorá tvorí pripojenie na diaľničný privádzač. Pozemok je pre Mesto Trenčín 

nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny zohľadňuje existenciu inžinierskych sietí (vodovod, 

kanalizácia) na pozemku a bola stanovená rovnako ako v obdobnom prípade pri predaji 

pozemku pre vlastníka susednej nehnuteľnosti (HKS Beton, s.r.o.). 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.  

 

 

2/ s c h v a ľ u j e     

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce (Zlatovská ul.) – novovytvorená C-

KN parc.č. 44/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.434 m2, odčlenená GP z pôvodnej 

C-KN parc.č. 44/1 zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,           

pre SINTRA šport, s.r.o. za účelom rozšírenia areálu spoločnosti, za kúpnu cenu 22,45 

€/m2.  

 

Celková kúpna cena predstavuje .........................................................................32.193,30 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 77  

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. Moniku Šovčíkovú. 

 

 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. 3289/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 13/2015 z pozemku C-KN parc. č. 3289/1, zapísanej na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Moniku Šovčíkovú, za 

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

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.  

 

Odôvodnenie:  

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

a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky. Ing. Monika Šovčíková požiadala Mesto 

Trenčín o odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia zázemia k nehnuteľnostiam v jej 

vlastníctve a scelenia pozemku. Pozemok je nevyužiteľný pre Mesto Trenčín a tretie osoby. 

Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
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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. 3289/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 13/2015 z pozemku C-KN parc. č. 3289/1, zapísanej na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Moniku Šovčíkovú, za 

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

za kúpnu cenu 26,56 €/m2, 

 

za celkovú kúpnu cenu.................................................................................................849,92 €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 78  

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 Katarínu Iris Hanzelovú. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e   

 

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

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2069/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 

odčlenená GP č. 12/15 z pôvodnej C-KN parc.č. 2069/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Katarínu Iris Hanzelovú, za účelom  scelenia pozemku 

a zabezpečenia – vybudovania prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľky, za kúpnu cenu vo výške 20,- €/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 nachádzajúceho sa v prepojení ulíc Horný Šianec a Pod Brezinou. 

Žiadateľka je vlastníčkou susedných pozemkov, na ktorých zakladá ovocný hospodársky sad 

s kapacitou cca 200 stromov. Cez pozemok C-KN parc.č. 2069/52 bude mať zabezpečený 

prístup z Ul. Pod Brezinou. Pri kúpe vedľajšieho pozemku od SPF do vlastníctva žiadateľky 

za účelom založenia ovocného hospodárskeho sadu  bol vypracovaný znalecký posudok, 

v zmysle ktorého všeobecná  hodnota pozemku v danej lokalite predstavuje 15,- €/m2, pričom 

samotný predaj bol zrealizovaný  za kúpnu cenu 20,- €/m2. Pri stanovení výšky kúpnej ceny 

sme postupovali podľa ceny určenej Slovenským pozemkových fondom Bratislava. 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 Ul. Pod Brezinou, v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 2069/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 

odčlenená GP č. 12/15 z pôvodnej C-KN parc.č. 2069/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Katarínu Iris Hanzelovú, za účelom  scelenia pozemku 

a zabezpečenia – vybudovania prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľky, za kúpnu cenu vo výške 20,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................960,- €. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 79  

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. MUDr. Miroslav Benca, Ing. Ingrid Hanusková, 

Dagmar Kubíková. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra, C-KN parc. č. 

12/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2 a C-KN  parc. č. 13 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 268 m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele         

1/1-ina pre MUDr. Miroslava Benca v podiele 4/6-iny, Ing. Ingrid Hanuskovú v podiele 

1/6-ina a Dagmar Kubíkovú v podiele 1/6-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, za kúpu cenu nasledovne : 

- pozemok C-KN parc.č. 12/1  o výmere  76 m2 vo výške 8,30 €/m2 

- pozemok C-KN parc.č. 13 o výmere 268 m2 vo výške 10,- €/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 oplotené pozemky pri rodinnom dome nachádzajúce sa na Považskej ul., ktoré vlastníci 

susedných nehnuteľností dlhodobo využívajú na základe nájomnej zmluvy. Cez pozemok C-

KN parc. č. 12/1 majú zabezpečený vstup a príjazd do domu a do garáže.  Pozemok  C-KN 

parc. č. 13 je možné užívať iba ako záhradu a zeleň z dôvodu, že v zemi je vedený teplovod 

z centrálnej kotolne pre Sihoť III. a Sihoť IV. Predmetné pozemky nemajú využitie pre Mesto 

Trenčín, ani susedných vlastníkov. Výška kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako pri 

obdobných prípadoch. 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. 

 

 

2/  s c h v a ľ u j e     

 

predaj nehnuteľností pozemkov v k.ú. Kubra, C-KN parc. č. 12/1 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 76 m2 a C-KN  parc. č. 13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 
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m2 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre MUDr. 

Miroslava Benca v podiele 4/6-iny, Ing. Ingrid Hanuskovú v podiele 1/6-ina a Dagmar 

Kubíkovú v podiele 1/6-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo 

užívaných pozemkov pri rodinnom dome, za kúpu cenu nasledovne : 

- pozemok C-KN parc.č. 12/1  o výmere  76 m2 vo výške 8,30 €/m2 

- pozemok C-KN parc.č. 13 o výmere 268 m2 vo výške 10,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................3310,80 €. 

 

 

B/ r u š í 

 

s účinnosťou odo dňa  povolenia vkladu vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľností 

uznesenie MsZ č. 318 zo dňa 15.12.2011, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 

prenájom pozemkov na Považskej ulici C-KN parc.č. 12/1 vo výmere 76 m2 a parc.č. 13 vo 

výmere 268 m2 pre MUDr. Miroslava Benca s manž. MUDr. Jarmilou Bencovou za účelom 

užívania ako záhrady a prístupu do rodinného domu na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho  po dni, v ktorom bude zmluvy zverejnená, za cenu 2,- €/m2 ročne. 

 

Celkovú ročné nájomné predstavuje ...........................................................................688,- €.    
 

 

Odôvodnenie: 

Uznesenie MsZ č. 318 zo dňa 15.12.2011 sa ruší z dôvodu, že MUDr. Miroslav Benca 

a oprávnení dediči po MUDr. Jarmile Bencovej -  Ing. Ingrid Hanusková a Dagmar Kubíková 

predmetné pozemky kupujú do podielového spoluvlastníctva. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 80  

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p. pre Ľubicu Šišovskú – LuSi, Trenčín. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

prenájom  nehnuteľnosti – časti nebytového priestoru o celkovej výmere 2,00 m2, 

nachádzajúcej sa na prízemí budovy (vestibul) Športového gymnázia Trenčín, na Kožušníckej 

ulici č. 2 v Trenčíne, pre Ľubicu Šišovskú – LuSi, Mateja Bela 2450/29, Trenčín,  za 

účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojového a tovarového automatu, na dobu neurčitú, 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, v súlade s § 

47a ods. 1/ Občianskeho zákonníka, za cenu nájmu 201,00 €/m2 ročne. 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje....................................................................402,00 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

      Mesto Trenčín v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

oznámilo svoj zámer prenajať časť nebytového priestoru o celkovej výmere 2 m2, 

nachádzajúcu sa na prízemí budovy (vestibul) Športového gymnázia Trenčín, na Ul. 
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Kožušnícka č. 2 v Trenčíne, za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojového 

a potravinového automatu. Vyhlásená minimálna cena prenájmu bola v zmysle VZN č. 

12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín vo výške 35,00 €/m2 ročne. Zámer Mesta Trenčín prenajať predmetnú časť 

nebytového priestoru bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta, ako aj 

v regionálnej tlači. Na vyhlásený priamy prenájom boli doručené 2 cenové ponuky. Komisia 

na otváranie obálok menovaná primátorom mesta cenové ponuky posúdila a odporučila 

predmetnú časť nebytového priestoru prenajať Ľubici Šišovskej – LuSi, Trenčín, ktorej 

cenová ponuka bola najvyššia ponúknutá a predstavovala sumu 201,00 €/m2 ročne.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 81  

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 EXPO CENTER, a.s. Trenčín. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e  

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa medzi ulicami Palackého 

a Hasičská, resp. Kniežaťa Pribinu, k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 238/17 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8 m2 pre EXPO CENTER, a.s., Pod Sokolicami 43, Trenčín, za 

účelom umiestnenia reklamného zariadenia, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.07.2015, za 

cenu nájmu 1.656,- € 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 pozemok nachádzajúci sa medzi ulicami Palackého, Hasičská a Kniežaťa Pribinu 

v Trenčíne. Reklamné zariadenie bolo na predmetnom pozemku užívané na základe Zmluvy 

o nájme uzatvorenej dňa 28.12.2012 medzi AUPARK Trenčín, spol. s r.o. a EXPO CENTER, 

a.s. Trenčín. Na základe odstúpenia od zmluvy, ktorú Mesto Trenčín uzavrelo so 

spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o., za účelom vybudovania nákupného centra 

AUPARK v Trenčíne, sa odo dňa 11.07.2014 stalo mesto vlastníkom nehnuteľnosti – 

pozemku CKN parc.č. 238/17 zast.pl. a nádvoria o výmere 4208 m2, k.ú. Trenčín. Mesto 

Trenčín ako nadobúdateľ v zmysle § 680 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka vstúpilo do právneho postavenia predchádzajúceho prenajímateľa predmetnej 

nehnuteľnosti. V súčasnosti je na uvedený pozemok uzatvorený dodatok medzi Mestom 

Trenčín a spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín na dobu určitú do 30.06.2015. Cena 

v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín je vo výške 1440,00 €. Cena vo výške 

1656,00 € je stanovená za rovnakých podmienok, aké boli v Zmluve o nájme uzatvorenej so 

spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o..  

Vzhľadom k tomu, že Mesto Trenčín má záujem o podporu návštevnosti výstaviska EXPO 

CENTER, a.s., čím dôjde i k podpore návštevnosti Mesta Trenčín, navrhujeme realizovať 

prenájom predmetnej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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2/ s c h v a ľ u j e    

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa medzi ulicami Palackého 

a Hasičská, resp. Kniežaťa Pribinu, k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 238/17 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8 m2 pre EXPO CENTER, a.s., Pod Sokolicami 43, Trenčín, za 

účelom umiestnenia reklamného zariadenia, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.07.2015, za 

cenu nájmu 1.656,- € ročne,  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje..........................................................................1.656,- €.   

 

 

U z n e s e n i e  č.  82 

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  pre Alenu Balážovú. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  u r č u j e   

 

prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 1725, 

orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Alenu Balážovú na  

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

zverejnená do 31.03.2016 za cenu regulovaného nájmu 26,15 €/mesiac 

- s podmienkou, že ku dňu prerokovávania opätovného predlžovania nájomnej zmluvy 

v Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku bude mať nájomca vyrovnané všetky 

záväzky voči mestu, tzn., že bude mať uhradené nájomné a  nedoplatky na komunálnom 

odpade. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek  na Ul. Kasárenská 1725/5A, 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)  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. 
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2.  s c h v a ľ u j e   

 

prenájom nehnuteľností  -  1-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 1725, 

orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Alenu Balážovú na  

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

zverejnená do 31.03.2016 za cenu regulovaného nájmu 26,15 €/mesiac 

- s podmienkou, že ku dňu prerokovávania opätovného predlžovania nájomnej zmluvy 

v Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku bude mať nájomca vyrovnané všetky 

záväzky voči mestu, tzn., že bude mať uhradené nájomné a  nedoplatky na komunálnom 

odpade. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje.........................................................................313,80 €.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 83   

k Návrhu na kúpu stavebného objektu od investorov UNOTECH, spol. s r.o. a MUDr. Jana 

Staňová do vlastníctva  Mesta Trenčín. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

kúpu stavebného objektu  v k.ú. Zlatovce od investorov UNOTECH, spol. s r.o. a MUDr. 

Jana Staňová do vlastníctva Mesta Trenčín.  

Ide o stavebný objekt „Komunikácia pre peších“ v Trenčíne, nachádzajúca sa na pozemku 

v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc.č. 103/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

365 m2, odčlenená GP č. 36335924-143-14 z pôvodnej C-KN parc.č. 103/7 zapísanej na LV 

č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, za kúpnu cenu 1,- €.  Stavebný objekt bolo 

povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. ÚSŽPDI 2014/35513/86883/3Mi 

zo dňa 13.10.2014, právoplatné dňom 4.11.2014. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .....................................................................................1,- €. 

 

 

Odôvodnenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  svojim uznesením č. 287 a 288 zo dňa 24.11.2011 

schválilo odpredaj pozemkov v k.ú. Zlatovce C-KN  pre spoločnosť UNOTECH, spol. s r.o.   

a MUDr. Janu Staňová za účelom  vybudovania parkoviska, za nasledovných podmienok : 

- kupujúci sú povinní vybudovať  a realizovať podľa odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie na vlastné náklady chodník na pozemku vo vlastníctve Mesta 

Trenčín, C-KN parc.č. 103/7, ktorý bude slúžiť verejnosti 

- na parkovisko nebude obmedzený prístup pre verejnosť a bude slúžiť pre klientov 

kupujúcich 

- predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva bude 

s kupujúcim uzatvorená až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu chodníka, ktorý bude následne odovzdaný do majetku Mesta Trenčín. 
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Vzhľadom k tomu, že na  stavbu chodníka je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

predmetný stavebný objekt bude odovzdaný do majetku  mesta a Mesto Trenčín 

prostredníctvom svojho správcu  zabezpečí jeho  prevádzku a údržbu.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 84  

k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku  do vlastníctva Mesta Trenčín od MH Invest, 

s.r.o. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

  A/ kúpu stavebných objektov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie 

a to: 

 

I. Stavebné objekty stavby "Priemyselný park Trenčín, Inžinierske siete“ 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Záblatie a Zlatovce, obec: TRENČÍN, okres: 

Trenčín a v katastrálnom území Kostolná-Zárečie, obec: KOSTOLNÁ-ZÁREČIE, 

okres: Trenčín v nasledovnom rozsahu: 

SO 101 Príprava územia 

SO 306 Rozvod VN 

SO 308 Rozvod NN 

SO 309 Prípojka slaboprúdu 

SO 310 Vonkajšie osvetlenie 

SO 315 Protipovodňové opatrenia (v kolaudačnom rozhodnutí označené ako „SO 

315  Úprava hrádze Zlatovského potoka“) 

Užívanie stavby bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 

1402/2010-002/Ga, MsÚ 103780/2010 zo dňa 08.02.2011, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07.03.2011. 

 

za celkovú kúpnu cenu.......................................................................12,50 € bez DPH 

 

II. Stavebné objekty stavby "Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – 

infraštruktúra“ (líniová stavba) nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce a Záblatie v 

nasledovnom rozsahu: 

 

a) SO 301 Vodovod 

b) SO 302 Kanalizácia 

c) SO 303 Prečerpávacia stanica pre splaškové vody a pre vody z povrchového 

odtoku 

Užívanie vodnej stavby bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu 

životného prostredia v Trenčíne, č. OÚŽP/2012/00052-017 TNI zo dňa 08.02.2012, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.02.2012. 

 

III. SO 307.1 Trafostanica VN, stavby „Priemyselný park – Trenčín, Inžinierske 

siete“ 
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Užívanie stavby bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 

1242/2010-002/Ga, MsÚ 99076/2010 zo dňa 30.11.2010, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.11.2010. 

 

     za celkovú kúpnu cenu........................................................................12,50 € bez DPH 

 

 

IV. Stavebný objekt SO 311.1 Úprava štátnej cesty I/61 – okružná križovatka, stavby 

Priemyselný park – komunikácie a chodníky 
Užívanie stavebného objektu bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Krajského 

úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, č. AA/2010/02608-

005/MAR zo dňa 08.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2011. 

 

za celkovú kúpnu cenu........................................................................12,50 € bez DPH 

 

V. Stavebný objekt účelovej komunikácie SO 312 Komunikácie a spevnené plochy, 

stavby Priemyselný park Trenčín – komunikácie a chodníky (vrátane 

autobusových prístreškov) 

V rámci stavebného objektu sú pri autobusových zastávkach osadené autobusové 

prístrešky SK Cité v počte 2 ks typu SKANDIUM – SK130a a 1 ks prístrešku typu 

SK110a. 

Užívanie stavebného objektu účelovej komunikácie bolo povolené kolaudačným 

rozhodnutím Mesta Trenčín, Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové 

komunikácie, č. ÚSŽPDI/652/3759/2012/1/St zo dňa 19.01.2012, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa a vykonateľnosť 06.02.2012. 

 

za celkovú kúpnu cenu.......................................................................12,50 € bez DPH 

 

B/ kúpu pozemkov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to:  

 

1) pozemok parcela č. 15/16, parcela registra „C“ o výmere 17 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3430, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Zlatovce; 

2) pozemok parcela č. 15/18, parcela registra „C“ o výmere 37 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3430, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Zlatovce; 

3) pozemok parcela č. 423/20, parcela registra „E“ o výmere 3132 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 1550, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 1/4; 

4) pozemok parcela č. 423/16, parcela registra „E“ o výmere 147 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 1667, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 1/2; 

5) pozemok parcela č. 423/12, parcela registra „E“ o výmere 1055 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2217, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
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katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie, v spoluvlastníckom podiele 1/2; 

6) pozemok parcela č. 801/332, parcela registra „C“ o výmere 47 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

7) pozemok parcela č. 801/333, parcela registra „C“ o výmere 328 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

8) pozemok parcela č. 801/335, parcela registra „C“ o výmere 12 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

9) pozemok parcela č. 801/336, parcela registra „C“ o výmere 29 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

10) pozemok parcela č. 801/374, parcela registra „C“ o výmere 25 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

11) pozemok parcela č. 801/407, parcela registra „C“ o výmere 28 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

12) pozemok parcela č. 801/415, parcela registra „C“ o výmere 26 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

13) pozemok parcela č. 801/416, parcela registra „C“ o výmere 44 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

14) pozemok parcela č. 801/417, parcela registra „C“ o výmere 342 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

15) pozemok parcela č. 801/469, parcela registra „C“ o výmere 8 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

16) pozemok parcela č. 801/470, parcela registra „C“ o výmere 68 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

17) pozemok parcela č. 802/4, parcela registra „C“ o výmere 42 m2, druh pozemku: 

Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 
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18) pozemok parcela č. 802/5, parcela registra „C“ o výmere 204 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

19) pozemok parcela č. 802/7, parcela registra „C“ o výmere 78 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

20) pozemok parcela č. 802/19, parcela registra „C“ o výmere 2 m2, druh pozemku: 

Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

21) pozemok parcela č. 802/21, parcela registra „C“ o výmere 78 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

22) pozemok parcela č. 802/22, parcela registra „C“ o výmere 38 m2, druh pozemku: 

Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

23) pozemok parcela č. 815/25, parcela registra „C“ o výmere 10016 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

24) pozemok parcela č. 815/50, parcela registra „C“ o výmere 5 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

25) pozemok parcela č. 815/53, parcela registra „C“ o výmere 75 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

26) pozemok parcela č. 815/63, parcela registra „C“ o výmere 3271 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

27) pozemok parcela č. 815/64, parcela registra „C“ o výmere 645 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

28) pozemok parcela č. 815/65, parcela registra „C“ o výmere 1647 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

29) pozemok parcela č. 815/66, parcela registra „C“ o výmere 15021 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

30) pozemok parcela č. 815/67, parcela registra „C“ o výmere 313 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 
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Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

31) pozemok parcela č. 815/68, parcela registra „C“ o výmere 23482 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

32) pozemok parcela č. 815/69, parcela registra „C“ o výmere 5439 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

33) pozemok parcela č. 815/70, parcela registra „C“ o výmere 2964 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

34) pozemok parcela č. 815/71, parcela registra „C“ o výmere 2076 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

35) pozemok parcela č. 815/72, parcela registra „C“ o výmere 491 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

36) pozemok parcela č. 815/73, parcela registra „C“ o výmere 94 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

37) pozemok parcela č. 815/74, parcela registra „C“ o výmere 1348 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

38) pozemok parcela č. 815/75, parcela registra „C“ o výmere 950 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

39) pozemok parcela č. 815/76, parcela registra „C“ o výmere 556 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

40) pozemok parcela č. 815/77, parcela registra „C“ o výmere 1003 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

41) pozemok parcela č. 815/78, parcela registra „C“ o výmere 1448 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

42) pozemok parcela č. 815/79, parcela registra „C“ o výmere 83 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 
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43) pozemok parcela č. 815/80, parcela registra „C“ o výmere 243 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

44) pozemok parcela č. 815/81, parcela registra „C“ o výmere 384 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

45) pozemok parcela č. 815/82, parcela registra „C“ o výmere 310 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

46) pozemok parcela č. 815/83, parcela registra „C“ o výmere 3806 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

47) pozemok parcela č. 815/84, parcela registra „C“ o výmere 3177 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

48) pozemok parcela č. 815/85, parcela registra „C“ o výmere 4718 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

49) pozemok parcela č. 815/86, parcela registra „C“ o výmere 127 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

50) pozemok parcela č. 815/87, parcela registra „C“ o výmere 89 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

51) pozemok parcela č. 815/88, parcela registra „C“ o výmere 129 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

52) pozemok parcela č. 815/89, parcela registra „C“ o výmere 22 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

53) pozemok parcela č. 815/90, parcela registra „C“ o výmere 30 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

54) pozemok parcela č. 815/91, parcela registra „C“ o výmere 125 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

55) pozemok parcela č. 815/92, parcela registra „C“ o výmere 202 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 
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Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

56) pozemok parcela č. 815/95, parcela registra „C“ o výmere 1234 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

57) pozemok parcela č. 815/96, parcela registra „C“ o výmere 319 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

58) pozemok parcela č. 815/97, parcela registra „C“ o výmere 992 m2, druh pozemku: 

Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

59) pozemok parcela č. 815/98, parcela registra „C“ o výmere 41 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

60) pozemok parcela č. 815/99, parcela registra „C“ o výmere 28 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

61) pozemok parcela č. 815/100, parcela registra „C“ o výmere 307 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

62) pozemok parcela č. 815/105, parcela registra „C“ o výmere 367 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, vytvorený na základe geometrického plánu č. 36315583-

053-2015, vyhotoveného dňa 10.03.2015 spoločnosťou GEO 3 TRENČÍN, s.r.o.; 

63) pozemok parcela č. 818/79, parcela registra „C“ o výmere 154 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

64) pozemok parcela č. 818/82, parcela registra „C“ o výmere 124 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne 

územie: Záblatie; 

65) pozemok parcela č. 423/13, parcela registra „E“ o výmere 247 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

66) pozemok parcela č. 423/17, parcela registra „E“ o výmere 330 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie; 

67) pozemok parcela č. 423/18, parcela registra „E“ o výmere 672 m2, druh pozemku: 

Orná pôda, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: 

Záblatie. 
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za celkovú kúpnu cenu.....................................................................................50,- € bez DPH 

 

a to za podmienok: 

 

1/  Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že na nižšie uvedených kupovaných 

pozemkoch viaznu nasledovné vecné bremená  zapísané na LV č. 2247 pre k.ú. Záblatie: 

a) V 224/15 Vecné bremeno spočívajúce: (a) v práve oprávneného z vecného bremena 

zriadiť, umiestniť, prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať a 

kontrolovať stavebné objekty na dotknutých pozemkoch; (b) v práve oprávneného z 

vecného bremena na vstup a vjazd na dotknuté pozemky v súvislosti so 

zriaďovaním, umiestňovaním, prevádzkovaním, užívaním, rekonštrukciami, 

opravami, údržbou a kontrolou stavebných objektov na časť nehnuteľností 

pozemkov registra CKN s parcelným číslom 815/25, 815/97, 815/68, 815/69, 

815/70 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 42/2014, a v celom 

rozsahu na pozemky registra CKN s parcelným číslom 815/96, 815/98, 815/100 

v prospech oprávneného Akebono Brake Slovakia s.r.o., IČO: 47 719 311, so 

sídlom: Bratislavská 581, 911 06 Trenčín, na základe Zmluvy o zriadení vecného 

bremena č. 02/2014 VB zo dňa 10.12.2014. Vz. 126/15. 

b) V 6754/14 – Vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného zriadiť, umiestniť, 

prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať Stavebné 

objekty na dotknutých pozemkoch a na vstup a vjazd na dotknuté pozemky v 

súvislosti s výkonom týchto činností v rozsahu podľa geometrického plánu č. 

36335924-179-14 na nehnuteľnosti pozemky CKN parc. č. 815/83, 815/84, 815/85 

v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností pozemkov CKN parc. č. 801/489, 

801/515, 801/513 a stavby budovy so súpisným číslo 579 na pozemku CKN parc. č. 

801/513 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 10.12.2014 – vz. 

128/15. 

2/ po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech Mesta Trenčín bude 

uzatvorená zmluva o zriadení VB  - zriadenie bezodplatného VB na vybraných 

nehnuteľnostiach, v zmysle ktorej  bude Mesto Trenčín ako povinný z vecného bremena 

povinné strpieť: 

a) právo oprávneného z vecného bremena zriadiť, umiestniť, prevádzkovať, užívať, 

rekonštruovať, opravovať, udržiavať a kontrolovať stavebné objekty (plynové 

potrubie) umiestnené na bližšie špecifikovaných pozemkoch a 

b)  právo oprávneného z vecného bremena na vstup a vjazd na bližšie špecifikované 

pozemky v súvislosti so zriaďovaním, umiestňovaním, prevádzkovaním, užívaním, 

rekonštrukciami, opravami, údržbou a kontrolou stavebných objektov 

 

3/ Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že v priemyselnej zóne Trenčín z dôvodu 

etablovania ďalších investorov priebežne dochádza k zriaďovaniu a zápisom vecných 

bremien spočívajúcich v povinnosti vlastníka vybraných dotknutých pozemkov vedených 

na LV č. 2247 pre k.ú. Záblatie, ktorým sa po prevode vlastníckeho práva podľa tejto 

Zmluvy stane Kupujúci, najmä strpieť na vybraných nehnuteľnostiach právo oprávneného 

z vecného bremena zriadiť, umiestniť, prevádzkovať, užívať, rekonštruovať, opravovať, 

udržiavať a kontrolovať jednotlivé inžinierske siete, a výslovne súhlasí so zriadením 

takýchto vecných bremien  

 

4/ Mesto Trenčín ako kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení 

vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
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v prospech Kupujúceho, prevádzané nehnuteľnosti neprevedie na tretie osoby. 

V prípade, ak Kupujúci poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, je povinný 

uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu, ktorá bude predstavovať súhrn obstarávacích 

cien, za ktoré Predávajúci zrealizoval kúpu nehnuteľností a výstavbu objektov 

nachádzajúcich sa na prevádzaných nehnuteľnostiach. Záväzok Kupujúceho sa vyznačí 

v katastri nehnuteľností poznámkou na liste vlastníctva, pričom Kupujúci je povinný podať 

návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa nadobudnutia vlastníckeho práva ku všetkým prevádzaným nehnuteľnostiam. 

 

5/ Mesto Trenčín ako kupujúci sa zaväzuje, že každoročne, po dobu 15 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho 

odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností v prospech Kupujúceho, vždy do 15.07. príslušného kalendárneho roka 

predloží Ministerstvu hospodárstva SR ako poskytovateľovi finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na realizáciu prevádzaných Objektov: 

a) originál výpisu z účtovnej evidencie majetku Kupujúceho, ktorý je súčasťou 

schválenej a odsúhlasenej účtovnej závierky vypracovanej Kupujúcim za 

predchádzajúci kalendárny rok, z ktorého bude vyplývať, že Kupujúci je vlastníkom 

prevádzaných Objektov, 

b) originály listov vlastníctva použiteľné na právne úkony, vydané príslušným 

okresným úradom, katastrálnym odborom, z ktorých bude vyplývať, že Kupujúci je 

vlastníkom prevádzaných Pozemkov. V prípade omeškania Kupujúceho so 

splnením povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť 

Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania so splnením tejto povinnosti. 

 

6/  Mesto Trenčín ako kupujúci berie na vedomie, že v súlade s Dohodou o ukončení 

Investičnej zmluvy z 02.12.2009, v znení je dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2011, uzatvorenou 

dňa 11.12.2013 medzi Slovenskou republikou, spoločnosťou AU Optronics (L) 

Corporation a spoločnosťou AU Optronics (Slovakia) s.r.o., (ďalej aj len ako „Dohoda“), 

prislúcha spoločnosti AU Optronics (Slovakia) s.r.o., so sídlom Bratislavská 517, 911 

05 Trenčín, IČO: 44 461 496, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka č. 25096/R resp. ktorejkoľvek jej sesterskej alebo dcérskej firme, 

nájomcovi, podnájomcovi alebo tretej strane oprávnenej na užívanie stavby - budovy 

so súpisným číslom 517 (Administratívna výrobná budova), druh stavby: Priemyselná 

budova, zapísanej na LV č. 2248,  katastrálne územie: Záblatie, postavenej na pozemkoch 

parcela registra „C“, parc. č. 815/43, 815/44, 815/45, 815/56, 815/58, 815/59, 815/62 

(ďalej aj len ako „Budova“), právo na bezplatné používanie akýchkoľvek hodnôt, 

potrubí, inžinierskych sietí, komunikácií alebo iných investícii vybudovaných t. č. ako 

súčasť Opatrení regionálneho rozvoja, medzi ktoré patria aj prevádzané Objekty a 

retenčného potrubia (sklolaminátové potrubie DN 1400 v dĺžke 1384 metrov) na dobu 

neurčitú, čo v zmysle uvedenej Dohody nemá dosah na uhrádzanie zvyčajných platieb za 

distribúciu a dodávky energií na základe štandardných trhových alebo regulovaných 

podmienok ako ich platia na nediskriminačnom základe akíkoľvek iní spotrebitelia 

takýchto služieb. 

 

 

7/  Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov 

 

     Celková kúpna cena za staveb. objekty a pozemky predstavuje .........100,- € bez DPH. 
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     Po nadobudnutí týchto stavebných objektov do vlastníctva Mesta Trenčín budú tieto dané             

do správy jednotlivým správcom za účelom ich ďalšej údržby a prevádzkovania 

 

 

Odôvodnenie:  

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. je vlastníkom  pozemkov (ciest, chodníkov a príslušných 

verejných priestranstiev) zapísaných na LV č. 2247, 2217, 1667 v k.ú. Záblatie a LV č. 3430 

v k.ú. Zlatovce o celkovej výmere 93.153 m2 a stavieb Transformačná stanica a trafostanica 

zapísaných na LV č. 2247 v k.ú. Záblatie v Priemyselnej zóne  Trenčín – Záblatie. V rámci 

budovania infraštruktúry Priemyselnej zóny Trenčín  - Záblatie boli vybudované aj stavebné 

objekty uvedené v tomto návrhu na kúpu nehnuteľného majetku. Spoločnosť MH Invest, s.r.o. 

má možnosť odpredať majetok mestu Trenčín, alebo vyššiemu územnému celku za 

podmienky neodpredania tohto majetku žiadnej tretej inštitúcii. Na dielo je záruka od 

zhotoviteľa formou bankovej záruky. Finálne odsúhlasenie kúpnej zmluvy podlieha 

schváleniu ministerstva hospodárstva ako jediného spoločníka spoločnosti MH Invest, s.r.o. 

Ku všetkým pozemkom, cez ktoré prechádzajú sieťové rozvody (vodovod, kanalizácia), je 

zriadené vecné bremeno. Po odkúpení nehnuteľného majetku bude Mesto Trenčín disponovať 

s takto nadobudnutým majetkom bez potreby riešenia súhlasu doterajšieho vlastníka a bez 

potreby účasti doterajšieho vlastníka na všetkých konaniach (územných, stavebných, 

kolaudačných) prebiehajúcich v priemyselnom parku a bude môcť využívať tieto 

nehnuteľnosti a stavebné objekty pre nových investorov a pre napojenia ďalších subjektov 

podľa vlastného uváženia a taktiež doriešiť správcovstvo jednotlivých inžinierskych sietí so 

svojimi správcami. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bude Mesto 

Trenčín uzatvárať zmluvy o zriadení vecných bremien za odplatu a teda bude s predmetným 

majetkom hospodárne a efektívne nakladať. Mesto Trenčín zabezpečí správu prevádzaných 

Objektov prostredníctvom svojich správcov alebo odborne spôsobilou osobou. 

Prevádzkovanie Objektu uvedeného v bode A/ pod číslom I. a II. tohto návrhu zabezpečí 

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,  za 

podmienky schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 85  

k Návrhu na prenájom nebytových priestorov – garážových boxov v objektoch CO 

krytov, nachádzajúcich sa na ul. Saratovská a ul. Gen. Svobodu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1.) prenájom garážového boxu v priestoroch CO krytov na ul. gen. Svobodu v 

Trenčíne pre: Mgr. Miloš Somorovský, Mateja Bela 29, Trenčín, v cene 30,00 €/mesiac na 

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

v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2.) prenájom garážového boxu v priestoroch CO krytov na ul. Saratovskej v Trenčíne 

pre: Bc. Peter Rehák, K. Šmidkeho 9, Trenčín, v cene 30,00 €/mesiac na dobu neurčitú 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 

47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
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3.) prenájom garážového boxu v priestoroch CO krytov na ul. Saratovskej v Trenčíne 

pre: Miroslav Studienka, Novomeského 10/36, Trenčín, v cene 30,00 €/mesiac na dobu 

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

v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

4.) prenájom garážového boxu v priestoroch CO krytov na ul. Saratovskej v Trenčíne 

pre: Peter Masár, J. Halašu14, Trenčín, v cene 30,00 €/mesiac na dobu neurčitú 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 

47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

Odôvodnenie: 

Na základe vyhláseného zámeru organizácie v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prihlásili 4 záujemcovia, 

traja na priestory na ul. Saratovskej a jeden záujemca na priestory na ul. Gen. Svobodu. 

Vzhľadom na to, že na Gen. Svobodu je 6 voľných garážových boxov a ul. Saratovskej je 15 

voľných garážových boxov, organizácia navrhuje umiestniť všetkých záujemcov na dobu 

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

v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výška navrhovaných cien je v súlade s VZN 

12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 86   

k Návrhu na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa vo vestibule Kina 

Hviezda na ul. kniežaťa Pribinu v Trenčíne pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01  

Kežmarok za účelom umiestnenia nápojového automatu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte kina Hviezda, na Ul. Kniežaťa Pribinu 

č. 3 v Trenčíne, k.ú. Trenčín, zapísaný na Katastrálnom úrade Trenčín, Správa katastra 

Trenčín, na LV č. 1 ako dom so súpisným číslom 197, postavený na C-KN parcele č. 216/2 

nachádzajúceho sa vo vestibule pre: Kávomaty, s.r.o., Nižná Brána 2, 060 01  Kežmarok, 

IČO: 31735657 na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka za cenu 190,00 

€/1m²/1rok, s 3% valorizáciou nájomného ročne, za účelom umiestnenia nápojového 

automatu. 

 

Odôvodnenie: 

Na základe vyhláseného zámeru organizácie v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prihlásili 3 záujemcovia. 

Komisia z predložených ponúk vybrala ponuku s najvýhodnejšou cenou, ktorá je v súlade s 

VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín.  
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U z n e s e n i e  č. 87  

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Jána Slivovského – Opportunity, Opatovská 666/43, Trenčín, IČO: 

47493716 za účelom prevádzkovania bufetu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ján Slivovský – Opportunity,  Opatovská 666/43, Trenčín, 

IČO: 47493716, bufetu – tribúna C /sektor hostí/ na III. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 105,- €/ akcia, s 3% valorizáciou ročne, 

pričom doba užívania nebytového priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 

dní. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  

 

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ján Slivovský – Opportunity,  Opatovská 666/43, Trenčín, 

IČO: 47493716, bufetu – tribúna C /sektor hostí/ na III. nadzemnom podlaží za účelom 
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prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 105,- €/ akcia, s 3% valorizáciou ročne, 

pričom doba užívania nebytového priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 

dní. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 88   

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Jána Slivovského – Opportunity, Opatovská 666/43, Trenčín, IČO: 

47493716 za účelom prevádzkovania bufetu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ján Slivovský – Opportunity,  Opatovská 666/43, Trenčín, 

IČO: 47493716, bufetu – za tribúnou D na I. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.) a za nájom priestoru počas víkendov vo výške 280,00 

€/mesiac, s 3% valorizáciou ročne, pričom doba užívania nebytového priestoru nepresiahne 

v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 
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1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ján Slivovský – Opportunity,  Opatovská 666/43, Trenčín, 

IČO: 47493716, bufetu – za tribúnou D na I. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.) a za nájom priestoru počas víkendov vo výške 280,00 

€/mesiac, s 3% valorizáciou ročne, pričom doba užívania nebytového priestoru nepresiahne 

v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 89   

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Jobmetal Slovakia s.r.o., Zlatovská 27, 911 05  Trenčín, IČO: 

43977855 za účelom prevádzkovania bufetu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Jobmetal Slovakia s.r.o., Zlatovská 27, 911 05  Trenčín, IČO: 

43977855 bufetu - tribúna D /rožný bufet/ na II. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.), s 3% valorizáciou ročne, pričom doba užívania nebytového 

priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  
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2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Jobmetal Slovakia s.r.o., Zlatovská 27, 911 05  Trenčín, IČO: 

43977855 bufetu - tribúna D /rožný bufet/ na II. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.), s 3% valorizáciou ročne, pričom doba užívania nebytového 

priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 90  

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Somergastro Catering s.r.o., Sibírska700/20, Trenčín, IČO: 47186666 

za účelom prevádzkovania bufetu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Somergastro Catering s.r.o., Sibírska700/20, Trenčín, IČO: 

47186666 bufetu - tribúna C /rožný bufet/ na II. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.), s 3% valorizáciou ročne,  pričom doba užívania nebytového 

priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  
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Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Somergastro Catering s.r.o., Sibírska700/20, Trenčín, IČO: 

47186666 bufetu - tribúna C /rožný bufet/ na II. nadzemnom podlaží za účelom 

prevádzkovania bufetu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac od 1.4.2015 

s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájom vo výške 255,- €/ akcia (za extraligové zápasy, 

koncerty, ľadovú revue a pod.), s 3% valorizáciou ročne,  pričom doba užívania nebytového 

priestoru nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci 10 dní. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 91   

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Ladislava Vaculu – Sänger, L.V.Market, Hurbanova 60, Trenčín, 

IČO: 5183934  za účelom prevádzkovania obchodu s rybárskymi potrebami. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ladislav Vacula – Sänger, L.V.Market, Hurbanova 60, 

Trenčín, IČO: 5183934 vo výmere 68 m² za účelom prevádzkovania obchodu s rybárskymi 

potrebami na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo 

dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, za ročné nájomné 5.440,00 €, s 3% valorizáciou ročne. Podmienky zmluvy okrem 

doby nájmu a ceny zostávajú. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje nebytový priestor prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 

č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na dobu neurčitú. Jedná sa o nájomcu, ktorý sa  v roku 2014 prihlásil 

ako jediný do organizáciou vyhláseného zámeru prenajať uvedené priestory. Nájomná zmluva 

bola uzatvorená od 1.4.2014 do 31.3.2015. Podmienky zmluvy okrem doby nájmu 

a navýšenia ceny o 3% valorizáciu ročne zostávajú.  

  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Ladislav Vacula – Sänger, L.V.Market, Hurbanova 60, 

Trenčín, IČO: 5183934 vo výmere 68 m² za účelom prevádzkovania obchodu s rybárskymi 

potrebami na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo 

dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, za ročné nájomné 5.440,00 €, s 3% valorizáciou ročne. Podmienky zmluvy okrem 

doby nájmu a ceny zostávajú.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 92  

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Sport Studio MM s.r.o., Vrútocká 8, 821 04  Bratislava, IĆO: 

45481962 za účelom prevádzkovania 1 ks hokejového a 1 ks snackového automatu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Sport Studio MM s.r.o., Vrútocká 8, 821 04  Bratislava, IĆO: 
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45481962 za účelom prevádzkovania 1 ks hokejového a 1 ks snackového automatu 

umiestnených na I. nadzemnom podlaží vo vestibule ZŠ PD na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za ročné nájomné 800,00 €/2 ks 

automatov, s 3% valorizáciou ročne. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Sport Studio MM s.r.o., Vrútocká 8, 821 04  Bratislava, IĆO: 

45481962 za účelom prevádzkovania 1 ks hokejového a 1 ks snackového automatu 

umiestnených na I. nadzemnom podlaží vo vestibule ZŠ PD na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za ročné nájomné 800,00 €/2 ks 

automatov, s 3% valorizáciou ročne.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 93  

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Tomáša Bartáka – TOBA, Mateja Bela 2504/19, 911 08  Trenčín, 

IČO: 41445554 za účelom umiestnenia 3 ks automatov na predaj nápojov. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 
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v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Tomáš Barták – TOBA, Mateja Bela 2504/19, 911 08  

Trenčín, IČO: 41445554 vo výmere 7,5 m² na I. a II. nadzemnom podlaží za účelom 

umiestnenia 3 ks automatov na predaj nápojov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 

mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za ročné nájomné 1.506,24 €, 

s 3% valorizáciou ročne. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia z dôvodu zosúladenia všetkých zmlúv o nájme nebytových priestorov (na 

bufety a automaty) uzatvorených na Zimnom štadióne Pavla Demitru (doba nájmu na dobu 

neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac)  navrhuje nebytové priestory prenajať v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nájomcu, ktorý doteraz užíval 

uvedené nebytové priestory.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Tomáš Barták – TOBA, Mateja Bela 2504/19, 911 08  

Trenčín, IČO: 41445554 vo výmere 7,5 m² na I. a II. nadzemnom podlaží za účelom 

umiestnenia 3 ks automatov na predaj nápojov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 

mesiac, od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúcom po dni, kedy bude zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za ročné nájomné 1.506,24 €, 

s 3% valorizáciou ročne. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č.  94 

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, IČO: 

36324051. 

 

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

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 a to: 

priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 15,39 m², č. 60 

o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 m², č. 63 o výmere 15,39 

m², VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o výmere 12,00 m²) a za skladové priestory 

na poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 o výmere 5,13 m², č. 73 o výmere 6,44 m²)  

a priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na organizovanie 

a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (šatne pre športovcov na 

prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 

o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 

o výmere 32,92  m², zadný vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  

m², vodoliečba č. 37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box 

č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²)  na dobu 

určitú od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka do 31.5.2015 ako predĺženie 

jestvujúcej zmluvy. Nájomca bude platiť energie vo výške 350,00 € s DPH/1 mesiac. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Odôvodnenie: 

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 

o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  

 

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 
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Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 a to: priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 

o výmere 15,39 m², č. 60 o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 

m², č. 63 o výmere 15,39 m², VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o výmere 12,00 m²) 

a za skladové priestory na poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 o výmere 5,13 m², č. 

73 o výmere 6,44 m²)  

a priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na organizovanie 

a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (šatne pre športovcov na 

prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 

o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 

o výmere 32,92  m², zadný vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  

m², vodoliečba č. 37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box 

č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²)  na dobu 

určitú od 1.4.2015 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka do 31.5.2015 ako predĺženie 

jestvujúcej zmluvy. Nájomca bude platiť energie vo výške 350,00 € s DPH/1 mesiac. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 95   

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 

36119300 za účelom poskytovania ľadovej plochy. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36119300 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna 

v rozsahu  podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 
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o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36119300 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna 

v rozsahu  podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 96  

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 

36119300. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 8a o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 

19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 17 o výmere 40,50 m², č. 18 

o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², č. 23 o výmere 74,40 

m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 o výmere 

12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 53 

o výmere 15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 

m², sklad č. 68 o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m² na dobu určitú od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 

o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 8a o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 

19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 17 o výmere 40,50 m², č. 18 

o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², č. 23 o výmere 74,40 

m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 o výmere 

12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 53 

o výmere 15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 

m², sklad č. 68 o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m² na dobu určitú od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 97  

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., Trenčín, IČO: 36119300 a 

Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s., IČO: 36324051. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 
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Trenčín, okres Trenčín pre: prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna 

Pavla Demitru v Trenčíne pre: DUKLA Trenčín n.o., IČO: 36119300 a Hokejový klub 

DUKLA Trenčín,  a. s., IČO: 36324051 a to konkrétne:  

a) posilňovňa,  nachádzajúca sa na prízemí o výmere  71,55 m²  

b) rozcvičovňa, nachádzajúca sa na poschodí o výmere 130 m² 

c) zasadacia miestnosť, nachádzajúca sa na  poschodí o výmere 68,89 m² 

d) miestnosť VIP tribúna „C“, nachádzajúca na poschodí o výmere 55 m² 

e) miestnosť časomeračov o výmere 12,60 m²,  

f) miestnosť rozhodcov o výmere 32,24 m²,  

g) kopírovacia miestnosť o výmere 15,39 m²   

h) brusiareň o výmere 17,36 m² 

na dobu určitú od 1.4.2015 do 31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo 

dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 

o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. 

Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste 

vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna 

Pavla Demitru v Trenčíne pre: DUKLA Trenčín n.o., IČO: 36119300 a Hokejový klub 

DUKLA Trenčín,  a. s., IČO: 36324051 a to konkrétne:  

a) posilňovňa,  nachádzajúca sa na prízemí o výmere  71,55 m²  

b) rozcvičovňa, nachádzajúca sa na poschodí o výmere 130 m² 

c) zasadacia miestnosť, nachádzajúca sa na  poschodí o výmere 68,89 m² 

d) miestnosť VIP tribúna „C“, nachádzajúca na poschodí o výmere 55 m² 

e) miestnosť časomeračov o výmere 12,60 m²,  

f) miestnosť rozhodcov o výmere 32,24 m²,  

g) kopírovacia miestnosť o výmere 15,39 m²   

h) brusiareň o výmere 17,36 m² 
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na dobu určitú od 1.4.2015 do 31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo 

dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 98  

k Návrhu na prenájom nebytového  priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 

91101 Trenčín, IČO: 42148723. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, 

Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 42148723  za účelom poskytovania ľadovej plochy 

a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  

od 1.4.2015 do 31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájomné vo výške 12,50 € za 

každú začatú hodinu nájmu, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, 

Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 42148723  za účelom poskytovania ľadovej plochy 
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a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  

od 1.4.2015 do 31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájomné vo výške 12,50 € za 

každú začatú hodinu nájmu. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 99  

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, IČO: 

36324051 za účelom poskytovania ľadovej plochy. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna, 

v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 

o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  

 

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 
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1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna, 

v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú od 1.4.2015 do 

31.5.2015 ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 100  

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru  v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, IČO: 

36324051 za účelom nájmu reklamných plôch. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 za účelom nájmu reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na 

mantineloch, na stenách v objekte zimného štadióna, na dobu určitú od 1.4.2015 do 31.5.2015 

ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. Na základe odporúčania FMK pri MSZ v Trenčíne sa zmluva predlžuje 

o horeuvedené obdobie a zároveň sa začne pripravovať návrh koncepcie prevádzky zimného 

štadióna a úpravy nových nájomných vzťahov medzi Mestom Trenčín a Duklou  Trenčín, a.s. 

a Duklou Trenčín, n.o.  
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2/  s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla 

Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. 

č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 

1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaná 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec 

Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., Považská 34, Trenčín, 

IČO: 36324051 za účelom nájmu reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na 

mantineloch, na stenách v objekte zimného štadióna, na dobu určitú od 1.4.2015 do 31.5.2015 

ako predĺženie jestvujúcej zmluvy, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
 

 

U z n e s e n i e  č. 101  

k Návrhu na prenájom pozemku v Lesoparku Brezina pre KENAZ s.r.o., Karpatská 

3061/60, Trenčín, IČO: 47592478 za účelom umiestnenia stánku na ambulantný predaj 

z predajného prívesu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   u r č u j e  

 

prenájom pozemku v Lesoparku Brezina – časti pozemku p.č. 1675/1, druh 

pozemku: lesný pozemok, zapísaného na LV č. 1,  pre KENAZ s.r.o., Karpatská 3061/60, 

Trenčín, IČO: 47592478 za účelom umiestnenia stánku na ambulantný predaj z predajného 

prívesu o rozlohe 10 m² so sortimentom predaja cukrovinky, pochutiny, nápoje na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, platba 100,00 €/1 mesiac za 7 mesiacov v roku 

počas mesiacov apríl až október, platba 1 mesiac vopred, s 3% valorizáciou nájomného ročne, 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a/ Ak skončí nájom z dôvodu  zo strany prenajímateľa, nie však pri porušení povinností 

nájomcu, pred uplynutím 5 rokov nájmu, prenajímateľ sa zaväzuje nahradiť nájomcovi 

v prípade používania prípojky elektrického vedenia 70% celkovej investície (vopred 

odsúhlasenej) vybudovanej infraštruktúry v preukázateľnej hodnote. Ak elektrická prípojka 

do 5 rokov od ukončenia nájmu nebude využivaná na účely iného nájmu neplatí prenajímateľ 

žiadnu náhradu investície. 

b/ Prenajímateľ sa týmto zaväzuje, že neprenajme pozemok s rovnakým alebo  podobným 

predmetom nájmu inému nájomcovi v okruhu do 150 m od miesta určeného pre umiestnenie 

predajného prívesu. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 
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Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje pozemok prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov uvedenému prenajímateľa z dôvodu naplnenia podmienok dobudovania 

detského ihriska, ktorými bol zaviazaný pri predchádzajúcich rokovaniach.  

 

2/   s c h v a ľ u j e  

 

prenájom pozemku v Lesoparku Brezina – časti pozemku p.č. 1675/1, druh 

pozemku: lesný pozemok, zapísaného na LV č. 1, pre KENAZ s.r.o., Karpatská 3061/60, 

Trenčín, IČO: 47592478 za účelom umiestnenia stánku na ambulantný predaj z predajného 

prívesu o rozlohe 10 m² so sortimentom predaja cukrovinky, pochutiny, nápoje na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, platba 100,00 €/1 mesiac za 7 mesiacov v roku 

počas mesiacov apríl až október, platba 1 mesiac vopred, s 3% valorizáciou nájomného ročne, 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a/ Ak skončí nájom z dôvodu  zo strany prenajímateľa, nie však pri porušení povinností 

nájomcu, pred uplynutím 5 rokov nájmu, prenajímateľ sa zaväzuje nahradiť nájomcovi 

v prípade používania prípojky elektrického vedenia 70% celkovej investície (vopred 

odsúhlasenej) vybudovanej infraštruktúry v preukázateľnej hodnote. Ak elektrická prípojka 

do 5 rokov od ukončenia nájmu nebude využivaná na účely iného nájmu, neplatí prenajímateľ 

žiadnu náhradu investície. 

b/ Prenajímateľ sa týmto zaväzuje, že neprenajme pozemok s rovnakým alebo  podobným 

predmetom nájmu inému nájomcovi v okruhu do 150 m od miesta určeného pre umiestnenie 

predajného prívesu. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 102  

k  Žiadosti o vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície do siete 

škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ú h l a s í  

 

so zriadením Cirkevnej materskej školy  bl. Tarzície od 1.9.2015 na území mesta 

Trenčín.  

 

 

U z n e s e n i e  č. 103   

k  Žiadosti o vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy sv. Andreja - 

Svorada a Benedikta do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ú h l a s í  

 

so zriadením Cirkevnej materskej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta od 

1.9.2016 na území mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 104  

k Správe o činnosti  Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 

Trenčín za rok 2014. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

„Správu o činnosti   Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 

Trenčín za rok 2014“.   

 

 

U z n e s e n i e  č. 105  

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie  služieb realizovanej postupom verejnej súťaže „Prevádzka a údržba 

informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií“. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na poskytnutie  služieb  

realizovanej postupom verejnej súťaže „Prevádzka a údržba informačného systému 

Mesta Trenčín a jeho organizácií“ s predpokladanou hodnotou zákazky 230 000,- € bez 

DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín  výsledkom ktorej bude uzavretie servisnej zmluvy/zmlúv 

na dobu neurčitú a služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky bude oprávnené využívať Mesto 

Trenčín ako aj mestské rozpočtové organizácie.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 106  

k Zmenám a doplnkom č. 1 k Územnému plánu mesta Trenčín – doplnenie podnetu na 

zmenu funkčného využitia lokality -  bývalé futbalové ihrisko Biskupice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

a) o d p o r ú č a   

 

 

Útvaru hlavného architekta mesta Trenčín pri obstaraní Zmien a doplnkov č.1 k Územnému 

plánu mesta Trenčín v zmysle § 30-31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  Doplnenie podnetu na 

zmenu funkčného využitia lokality bývalého futbalového ihriska Biskupice – vlastník TJ 

Jednota Bratislava  OZ  -   k Zmenám   a doplnkom   č. 1 k ÚPN mesta Trenčín     

 

b) m e n í  

 

Podnety na Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu mesta Trenčín, ktoré boli zobrané na 

vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1143 zo dňa 24.03.2014 tak, že 

nasledujúci text: 



 42 

 

„Zmena funkčného využitia v lokalite futbalového ihriska v Tr. Biskupiciach, z UO 02A na 

UB 06, vlastník TJ Jednota Bratislava   

▪ Zmenu FV žiadali už pri procese  tvorby platného ÚPN, vzhľadom k uzneseniam orgánov 

mesta pri spracovaní nemohol  vlastník túto zmenu vykonať a uplatniť. Nakoľko je 

problémovou lokalitou, je nutné o nej rokovať.   

▪ Odborné hľadisko Aurex a ÚHA – zmena je možná. 

▪ Stanovisko špeciálnej komisie a VMČ STRED – s navrhovanou zmenou FV nesúhlasia, 

do procesu nebude zaradená.“ 

 

sa nahrádza textom: 

 

„Zmena funkčného využitia v lokalite futbalového ihriska v Tr. Biskupiciach, z UO 02A na 

UB 06, vlastník TJ Jednota Bratislava   

▪ Zmenu FV žiadali už pri procese  tvorby platného ÚPN, vzhľadom k uzneseniam orgánov 

mesta pri spracovaní nemohol  vlastník túto zmenu vykonať a uplatniť. Nakoľko je 

problémovou lokalitou, je nutné o nej rokovať.   

▪ Odborné hľadisko Aurex a ÚHA – zmena je možná. 

▪ Zmena do procesu bude zaradená.“ 

 

 
 

               

 

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 :  

 

 

Mgr. Ján F O R G Á Č, dňa ...................................................................................................... 

 
  
Patrik Ž Á K, B.S.B.A, dňa ....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Zuzana Žofčínová, 

                dňa 19.03.2015 

 

 


