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U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa             
18. apríla 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

U z n e s e n i e  č. 761 
 k Informácii pána architekta Petra Gera o projekte Trenčín si Ty  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
 Informáciu pána architekta Petra Gera o priebehu projektu Trenčín si TY. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 762 
 k Informácii o priebehu vyšetrovania v súvislosti s podanými trestnými oznámeniami 
Mesta Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
 Informáciu Krajskej prokuratúry a primátora mesta o priebehu vyšetrovania 
v súvislosti s podanými trestnými oznámeniami Mesta Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 763 
 k Informácii o aktuálnom stave modernizácie železničnej trate 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
 Informáciu primátora mesta o priebehu modernizácie železničnej trate na úseku 
Zlatovce – Trenčianska Teplá. 
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U z n e s e n i e  č. 765 

 k Informácii  o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2013 
 

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 28.2.2013. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 766 
 k  Návrhu VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012                       
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín     
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

  VZN č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, s nasledujúcimi pozmeňovacími 
návrhmi, ktoré znejú: 

 
  1. V článku 10 ods.3 písm. c)  po zmene znie: 
 
   „c) Príloha  č. 3: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na  
  aktivity v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže“ 
 
  2. V článku 10 ods.3 sa dopĺňa písm. l), ktoré znie: 
 
  „l) Príloha č. 9c:  Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť 

mládeže.“ Pôvodné písm. l) sa označuje ako písm. m). 
 
 
  3. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 1 po zmene znie: 
 
   „1. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti riadne vyplnenej na predpísanom 
  formulári (pre oblasť športu a telesnej kultúry ide o tlačivo – príloha č.9 tohto VZN, pre 
  oblasť mládeže ide o tlačivo – príloha č.9c tohto VZN). Žiadosť o dotáciu pre oblasť telesnej 
  kultúry a športu okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) 
  obsahuje Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu 
  č.10 tohto VZN.“ 
 
 
  4. V prílohe č.9  písm. a) (Oblasť)  po zmene znie: 
 
  a) telesná kultúra a šport  
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  5. Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha č.9c, ktorá znie: 
 

 
  

          Príloha č. 9c 
       

číslo projektu – nevypĺňať 
 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
        z rozpočtu mesta Trenčín 

               oblasť:  Mládež 
 

PROJEKT:                     

Názov projektu:  

Trvanie projektu: (dátumy od – do) 

 

Anotácia – krátky a výstižný opis projektu (v maximálne 5 riadkoch popíšte, o čo v projekte ide): 

 
 
 
 
 
 

Náklady na projekt (suma sa musí zhodovať s rozpočtom) 

Suma požadovaná z rozpočtu mesta: Suma z iných zdrojov: Celkové náklady na projekt: 
v €: v €: v €: 
v %: v %: v %: 

 
ŽIADATE Ľ: 

 

Názov: 
 

  

(u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko) 
adresa:  

IČO:   DIČ:   

telefón:   e-mail:   

právna forma:  www:  
aký úrad vás 
registroval: 

  číslo registrácie:  

 
Štatutárny zástupca 
organizácie: 

  
funkcia v 
organizácii: 
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telefón:  e-mail:  
 
Bankové spojenie 
a číslo účtu: 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

Čestne vyhlasujem, že nemám žiadne nevyrovnané záväzky voči mestu Trenčín  a ostatným 
organizáciám, zriadeným mestom Trenčín, ako ani voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a 
zdravotným poisťovniam. 

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním 
a sprístupnením uvedených údajov. 

 
 

V Trenčíne, dňa .............................   .....................................................    ................................................. 
    pečiatka           podpis štatutárneho zástupcu 
 
 

 

INFORMÁCIE O ŽIADATE ĽOVI 

1. Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku (doterajšia činnosť žiadateľa v prospech 
mesta): 

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

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

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

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

  

2. Dotácie pridelené žiadateľovi z rozpočtu mesta Trenčín za ostatné 3 roky: 
  

Rok: Počet 
projektov: 

Celkový príspevok 
z rozpočtu mesta Trenčín 
(v €): 

Iné zdroje spolu 
(MK SR, VÚC, sponzori, 
iné) (v €): 

Koľko % z celkových 
nákladov na projekty tvoril 
príspevok mesta: 
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INFORMÁCIE O PROJEKTE 

1. Autor projektu : 
 (uveďte aj prípadného spoluautora) 

2. Spoluorganizátor (ak existuje): 
  

3. Realizačný tím (ako bude realizačný tím zapojený do jednotlivých fáz projektu – prípravná, realizačná, 
hodnotiaca, rozdelenie zodpovedností v tíme): 

 

 

 

4. Cieľová skupina projektu (pre koho je projekt určený): 
 

 
 
 
 

5. Prínos projektu (vyberte 1 možnosť): 

     ����   mestský                    ����   regionálny                 ����   celoslovenský             ����   medzinárodný 
 

6. Charakter projektu (vyberte 1 možnosť): 

     ����   jednorazový                    ����   krátkodobý                 ����   dlhodobý             ����   začiatok tradície 

    iné ............................................................................................................................................... 
 

7. Personálne a nefinančné vklady do projektu: 
(koľko osôb bude dobrovoľnícky pracovať na projekte, prípadne aké očakávate nefinančné príspevky na 
projekt od iných subjektov) 
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8. Popis projektu (maximálne 1 strana):  
(popíšte, v čom spočíva váš projekt, prečo ste sa rozhodli ho realizovať, ako súvisia ciele projektu s cieľmi 
Vašej organizácie. Dodržte maximálny rozsah 1 strany. Ak máte k projektu vypracované ďalšie materiály, 
prípadne referencie z minulých ročníkov, priložte ich k žiadosti ako prílohy.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kalendár projektu:  
(Ak je projekt viac ako jednorazová akcia, uveďte časový sled jeho aktivít, uveďte, čo je ťažisková akcia 
projektu a jej dátum,  
Popíšte podrobne ako budete jednotlivé aktivity realizovať, aké postupy zvolíte, metódy, techniky,....) 

 

 

10. Očakávané výsledky projektu: 
(aké merateľné výsledky  očakávate – napr. počet divákov, počet účastníkov, ktorí sa zúčastňujú aktivít, 
...) 

 
 
 
 

11. Dopad projektu na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu  
     (čo sa naučia, aké zručnosti si osvoja,  kým všetkým musia komunikovať, vyjednávať, a iné...) 

 

12. Forma prezentácie mesta Trenčín pri poskytnutí príspevku: 

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

...................................................................................................................................................................... 
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ROZPOČET PROJEKTU 

Do rozpočtu zahrňte všetky výdavky, ktoré sú potrebné na zrealizovanie projektu. Žiadané finančné 
prostriedky musia byť použité na financovanie tohto projektu, nie na zabezpečenie fungovania 
organizácie či iné výdavky, ktoré nesúvisia priamo s týmto projektom.  
 

Položka Celková 
suma 
(v €) 

Žiadané 
z rozpočtu 
mesta (v €) 

Pokryté z 
iných 

zdrojov (v €) 

A. Honoráre alebo dohody    

    

    

B. Prenájom priestorov    

    

    

C. Ubytovanie    

    

    

D. Dopravné náklady    

    

    

E. Propagácia a reklama    

    

    

F. Materiálové náklady    

    

    

G. Iné    

    

    

SPOLU    
 
Komentár k rozpočtu a zdôvodnenie položiek rozpočtu 

(v tejto časti vysvetlite jasne, čo znamená konkrétna položka rozpočtu, ku ktorej časti projektu sa 
viaže, ako ste dospeli ku konkrétnej sume pri každej položke rozpočtu, uveďte spôsob výpočtu každej 
položky samostatne, počet jednotiek a jednotkovú cenu) 

Príklady: 
E. Propagácia a reklama: 

- 100 ks plagátov A2 á 0,50 € ..... 50 € 
F. Materiálové náklady: 

- pastelky na detský výtvarný workshop 10 ks á 3,50 € ........ 35 € 
- drobné organizačné potreby na beh rozprávkovým lesom (krepový papier, stuhy, spony, visačky) 

.... 50 € 
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POVINNÉ PRÍLOHY: 

1. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s potvrdením 
o registrácii na Ministerstve vnútra SR, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú alebo 
v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 
rok. Prípadne žiadateľ preukáže právne nástupníctvo subjektu, ktorý túto podmienku spĺňa. 

2. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský 
register...) 

3. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu 

4. Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ  

5. Kompletná ŽIADOSŤ O DOTÁCIU v elektronickej verzii totožná s originálom v písomnej 
verzii (môže byť zaslaná aj mailom na adresu trencin@trencin.sk v termíne totožnom s podaním 
resp. odoslaním písomnej žiadosti. 

6. Výročná správa žiadajúcej organizácie za uplynulý rok (ak existuje) 

 

Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba podať v podateľni MsÚ Trenčín, resp. zaslať poštou 
najneskôr v posledný deň určený na podávanie (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 

Neúplne či nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude zaradená 
na prerokovanie komisie! 

 
 
 

 
 U z n e s e n i e  č. 767 

 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 

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

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Ku Štvrtiam) – 
C-KN parc.č. 3648/3 orná pôda o výmere 144 m2,  pre Jozefa Bagina, za účelom scelenia 
pozemkov a rozšírenia ochrannej  zelene, za kúpnu cenu 15,- €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje  ........................................................................... 2.160,- €. 
 
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 za účelom scelenia pozemkov a rozšírenia ochrannej zelene pre 
vlastníka susednej záhrady, ktorý dlhodobo pozemok udržiava. Pozemok nie je možné 
samostatne využívať, pretože je v tesnom susedstve komunikácie, čo znemožňuje zriadenie 
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prístupu pre vozidlá. Žiadateľ plánuje využiť časť pozemku na výsadbu ochrannej zelene, 
ktorá bude zachytávať hluk a prach z komunikácie. Na ocenenie susedného pozemku bol 
vypracovaný Znalecký posudok č. 45/2012 vypracovaný znalcom Ing. Pavlom Rosívalom, 
kde bola výška kúpnej ceny stanovená vo výške 12,43 €/m2. Finančná a majetková komisia 
odporučila kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2, čo schválilo aj mestské zastupiteľstvo. V prípade 
stanovenia kúpnej ceny za pozemok, ktorý je teraz predmetom prevodu, bola preto 
odporučená kúpna cena 15,- €/m2. 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 ch v a ľ u j e 

 
predaj pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Ku Štvrtiam) – C-KN parc.č. 3648/3 orná pôda 

o výmere 144 m2,  pre Jozefa Bagina, za účelom scelenia pozemkov a rozšírenia ochrannej 
zelene, za kúpnu cenu 15,- €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje............................................................................. 2.160,- €. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 768 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
1/  u r č u j e  

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín novovytvorená C-KN  parc. č. 

620/2, zast. plocha vo výmere 65 m2, odčlenená GP č. 36335924-228-12 z C-KN parc.č. 
620/1, pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku so sídlom v Trenčíne za 
účelom scelenia pozemkov  vo vlastníctve  žiadateľa, za kúpnu cenu 12,- €/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 nachádzajúci sa na Jilemnického ulici v Trenčíne medzi 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa  a mestským chodníkom.  Má tvar ostrého 
trojuholníka, terén je rovinatý a v súčasnosti nevyužívaný. Vzhľadom na tvar, veľkosť 
a situovanie je predmetný pozemok pre iného žiadateľa ako aj pre Mesto Trenčín 
nevyužiteľný.  Kúpou predmetného pozemku si žiadateľ scelí svoje pozemky a zabezpečí 
pravidelnú údržbu. V zmysle Znaleckého posudku č. 61/2012, vypracovaného znalcom Ing 
Miroslavom Podhradským, všeobecná hodnota prevádzaného pozemku predstavuje 6,69   
€/m2,  Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne odporučila kúpnu cenu vo výške 
12,-  €/m2. S uvedenou kúpnou cenou kupujúci súhlasí. 
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2/  s ch v a ľ u j e    
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín  novovytvorená C-KN  parc. č. 
620/2, zast. plocha vo výmere 65 m2, odčlenená GP č. 36335924-228-12 z C-KN parc.č. 
620/1, pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku so sídlom v Trenčíne za 
účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa za kúpnu  cenu 12,- €/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................780,-  €. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 769 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 

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

 
predaj nehnuteľností - pozemkov na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín 

nachádzajúcich sa vo dvore pizzerie C-KN parc. č. 786/5 vo výmere 25 m2 a novovytvorená 
C-KN  parc. č. 786/9 vo výmere 64 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 31041833-077-12 
z pozemku C-KN parc. č. 786/1, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, celková výmera pozemkov predstavuje 89 m2, pre Luigi Giovanni Scodinu, za 
účelom majetkovprávneho vysporiadania užívaných pozemkov, za kúpnu cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 24/2013  vypracovaného znalcom  Ing. Lenkou Ďurechovou vo výške 
101,51 €/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 pozemky nachádzajúce sa v oplotenom areáli Penziónu Da Giacomo na 
Legionárskej ulici  v Trenčíne. Na pozemkoch sa nachádza časť nádvoria penziónu. 
V súčasnosti sú predmetné pozemky užívané žiadateľom na základe nájomnej zmluvy. 
V zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom  Ing. Lenkou Ďurechovou kúpna cena 
predstavuje 101,51 €/m2. 
 

2/  s ch v a ľ u j e    
 

predaj nehnuteľností - pozemkov na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa vo dvore pizzerie C-KN parc. č. 786/5 vo výmere 25 m2 a novovytvorená 
C-KN  parc. č. 786/9 vo výmere 64 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 31041833-077-12 
z pozemku C-KN parc. č. 786/1, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, celková výmera pozemkov predstavuje 89 m2, pre Luigi Giovanni Scodinu, za 
účelom majetkovprávneho vysporiadania užívaných pozemkov,  za kúpnu cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 24/2013  vypracovaného znalcom  Ing. Lenkou Ďurechovou vo výške 
101,51 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje........................................................................  9.034,39 €. 
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U z n e s e n i e  č. 770 

k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. a) VZN č. 
7/2003 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e  
 
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Javorinská) 

– C-KN parc.č. 3334/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Jozefa Daňa a manž. Daniely za účelom vysporiadania 
pozemku tvoriaceho jediný prístup k nehnuteľnostiam žiadateľov, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................................124,50 €. 
 
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 tvoriaceho jediný prístup k pozemkom na Javorinskej ulici. 

Pozemok je dlhodobo užívaný ako prístup a pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný. Výška kúpnej 
ceny za predaj pozemkov tvoriacich predzáhradku a prístup k RD bola stanovená rovnaká pre 
celé sídlisko Noviny. 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. Predaj 
pozemkov tvoriacich jediný prístup k nehnuteľnosti žiadateľa je určený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa aj v čl. 9 písm. a) VZN č. 7/2003 v platnom znení. 
 
 

2/ s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Javorinská) – C-KN parc.č. 
3334/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Jozefa Daňa a manž. Daniely za účelom vysporiadania pozemku tvoriaceho 
jediný prístup k nehnuteľnostiam žiadateľov, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................124,50 €. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 771 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

b), e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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A.  s ch v a ľ u j e  
 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorené C-
KN parcely, odčlenené GP č.  33183287-5-13 z pozemku C-KN parc. č. 983/ 3, zapísaného na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín : 
   a) C-KN parc. č. 983/20 vo výmere 30 m2 (nachádza sa pod spevnenou prestrešenou terasou 

a oporným múrom),  
b) diel 1 C-KN parc. č. 983/21 vo výmere 6 m2 (pozemok pod garážou),  za kúpnu cenu              
33,- €/m2, pre Stanislava Pagáča s manželkou Janou, za účelom vysporiadania 
vysporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov 

 
Celková kúpna cena predstavuje..............................................................................1.188,-  €. 
 
 
 

B.  
1.  u r č u j e 

 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín novovytvorené C-KN parcely, 

odčlenené GP č.  33183287-5-13 z pozemku C-KN parc. č. 983/ 3, zapísaného na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín : 
 
   a) C-KN parc. č. 983/18 vo výmere 45 m2 (ide o časť záhrady na boku rodinného domu) a  
   b) C-KN parc. č. 983/19 vo výmere 155 m2  (časť záhrady za rodinným domom po oporný 
múr), za kúpnu cenu 26,60 €/m2, pozemky sú spolu vo výmera 200 m2, pre Stanislava 
Pagáča s manželkou Janou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných 
pozemkov pri rodinnom dome.  
 
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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome. Kúpou 
predmetných pozemkov si žiadatelia vysporiadajú užívané pozemky. Pozemky  sú 
v súčasnosti využívané vlastníkmi rodinného  domu, sú využívané ako súčasť oploteného 
dvora.  Znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Hruškom bola 
stanovená všeobecná hodnota pozemkov:  
- parc. č. 983/20 a 983/21 vo výške 16,60 €/m2, 
- parc. č. 983/18 a 983/19 vo výške   8,61 €/m2. 
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 26.3.2013 odporučila odpredať 
pozemky za nasledovnú kúpnu cenu : 

- pozemky pod stavbami za cenu obvyklú v meste Trenčín, t.j. vo výške 33,- €  
- priľahlý pozemok  v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku, pre krajské mestá vo výške 26,60 €/m2.    
Kupujúci súhlasia s uvedenou kúpnou cenou. 
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B    
2.  s ch v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín novovytvorené C-KN parcely, 

odčlenené GP č.  33183287-5-13 z pozemku C-KN parc. č. 983/ 3 zapísaného na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina : 
 
   a) C-KN parc. č. 983/18 vo výmere 45 m2 (ide o časť záhrady na boku rodinného domu) a  
   b) C-KN parc. č. 983/19 vo výmere 155 m2  (časť záhrady za rodinným domom po oporný 
múr), za kúpnu cenu 26,60 €/m2, pozemky sú spolu vo výmera 200 m2, pre Stanislava 
Pagáča s manželkou Janou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných 
pozemkov pri rodinnom dome.  
 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................5.320,- €. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 772 
k Návrhu na predaja nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
   
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  u r č u j e 

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku na Kasárenskej ulici v k. ú. Zlatovce C-KN parc. č. 

1404/6, zast. plocha vo výmere 145 m2 pre Petra Čapáka, obchodné meno Peter Čapák - 
COLD servis, za účelom scelenia pozemkov, za kúpnu  cenu 15- €/m2  so  zriadením 
bezodplatného  vecného  bremena v prospech Mesta Trenčín, ktoré bude spočívať v práve 
výstavby, umiestnenia, prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: 
rozšírenie miestnej komunikácie, verejné osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, 
plynu, verejná kanalizácia, elektrická komunikačná sieť, vecné bremeno bude zriadené v 
plnom rozsahu výmery predmetného  pozemku, na dobu neurčitú.  
 
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 predaj susedného pozemku, ktorým má žiadateľ zabezpečený vstup do areálu 
firmy z miestnej komunikácie. S predajom sa zároveň zriadi vecné bremeno v prospech Mesta 
Trenčín, aby v budúcnosti bola umožnená úprava komunikácie a uloženie inžinierskych sietí 
pre verejnoprospešné stavby.  
 

2/  s ch v a ľ u j e  
   

predaj nehnuteľnosti – pozemku na Kasárenskej ulici v k. ú. Zlatovce C-KN parc. č. 
1404/6, zast. plocha vo výmere 145 m2 pre Petra Čapáka, obchodné meno Peter Čapák - 
COLD servis, za účelom scelenia pozemkov, za kúpnu  cenu 15- €/m2  so   zriadením 
bezodplatného  vecného  bremena v prospech Mesta Trenčín, ktoré bude spočívať v práve 
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výstavby, umiestnenia, prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: 
rozšírenie miestnej komunikácie, verejné osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, 
plynu, verejná kanalizácia, elektrická komunikačná sieť, vecné bremeno bude zriadené           
v plnom rozsahu výmery predmetného  pozemku, na dobu neurčitú.  
  
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................  2.175,- €. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 773 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e    

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

neskorších predpisov predaj nehnuteľností  - pozemkov na ulici Ľ. Stárka v k. ú. Zlatovce 
C-KN parc. č. 558/207, zast. plocha vo výmere 2 m2 a parc. č. 558/210, zast. plocha vo 
výmere 2 m2 , pozemky sú spolu vo výmera 4 m2,  pre MONDO, s.r.o. Trenčín za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod garážami, za kúpnu cenu 33,- €/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje..................................................................................132,- €. 
 
Odôvodnenie: 
  
 Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa pod garážami vo 
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ ako nový vlastník garáží požiadal o toto vysporiadanie po 
zameraní stavieb. Kúpna cena v zmysle VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta v platnom znení predstavuje minimálne cenu 26,55 €/m2. Pri stanovení kúpnej 
ceny sa prihliadalo aj na výšku kúpnej ceny v obdobných prípadoch, kedy bol predaj 
pozemkov pod jestvujúcimi garážami realizovaný za kúpnu cenu 33,- €/m2. Predaj bude 
realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 774 
k Návrhu  na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Zlatovce (pri štátnom archíve) - 
novovytvorená C-KN parc.č. 110/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenená 
GP č. 31041833-010-13 z pôvodnej C-KN parc.č. 110/2, 110/1 a 103/2, do bezpodielového 
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spoluvlastníctva manželov Jozefa Vanča s manž. Evou, za účelom vysporiadania pozemku 
pod garážou súp.č. 16 vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 33,- €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje.................................................................................759,- €. 
 
Odôvodnenie: 
 

Ide o predaj pozemku pod jestvujúcou samostatnou garážou. Žiadatelia ako noví 
vlastníci stavby garáže požiadali o vysporiadanie pozemku pod stavbou. Kúpna cena v zmysle 
VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v platnom znení 
predstavuje minimálne cenu 26,55 €/m2. Pri stanovení kúpnej ceny sa prihliadalo aj na výšku 
kúpnej ceny v obdobných prípadoch, kedy bol predaj pozemku pod jestvujúcou garážou 
realizovaný za kúpnu cenu 33,- €/m2. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako predaj pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 775 
k Návrhu   na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  u r č u j e 

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku na Hasičskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 

86/2 vo výmere 24 m2 pre Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava za účelom  
výmeny pôvodnej trafostanice za novú kioskovú trafostanicu, za kúpnu cenu stanovenú podľa 
Znaleckého posudku č. 14/2013 vypracovaného znalcom  Ing. Miroslavom Velkom vo výške 
68,87 €/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 nachádzajúci sa na ul. Hasičskej medzi stavbami  murovanou 
trafostanicou a reštauráciou. Cez pozemok je prístup do trafostanice, od ulice je ohradený, 
čím sa zamedzil prístup pre nepovolané osoby. Menovaná spoločnosť  je vlastníkom stavby  
murovanej trafostanice, ktorú plánuje nahradiť  kioskovou trafostanicou. Predávaný pozemok 
je pre Mesto Trenčín nevyužiteľný.  Kúpna cena bola stanovená v súlade so Znaleckým 
posudkom č. 14/2013 vypracovaným  znalcom Ing. Miroslavom Velkom.  
 

2/  s ch v a ľ u j e 
    

predaj nehnuteľnosti – pozemku na Hasičskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 
86/2 vo výmere 24 m2 pre Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava za účelom  
výmeny pôvodnej trafostanice za novú kioskovú trafostanicu, za kúpnu cenu stanovenú podľa 
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Znaleckého posudku č. 14/2013 vypracovaného znalcom  Ing. Miroslavom Velkom vo výške 
68,87 €/m2.    
 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................... 1.652,88 €. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 776 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. a) VZN č. 
7/2003 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
1/ u r č u j e  
 
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Javorinská) 

– C-KN parc.č. 3334/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2,  do vlastníctva Getfin 
s.r.o. za účelom vysporiadania pozemku tvoriaceho jediný prístup k nehnuteľnostiam 
žiadateľa, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 20/2013 vypracovaným znalcom 
Ing. Pavlom Rosívalom vo výške 12,59 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení................................................. 1.030,- €. 
 
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 tvoriaceho jediný prístup k rodinnému domu a pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa na Javorinskej ulici. Pozemok je dlhodobo užívaný aj ako  predzáhradka 
k rodinnému domu a pre Mesto Trenčín je 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. Predaj pozemkov tvoriacich jediný prístup k nehnuteľnosti žiadateľa je 
určený ako prípad hodný osobitného zreteľa aj v čl. 9 písm. a) VZN č. 7/2003 v platnom 
znení. 
  

2/ s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Javorinská) – C-KN parc.č. 
3334/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2,  do vlastníctva Getfin s.r.o. za 
účelom vysporiadania pozemku tvoriaceho jediný prístup k nehnuteľnostiam žiadateľa, za 
kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 20/2013 vypracovaným znalcom Ing. Pavlom 
Rosívalom vo výške 12,59 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení................................................... 1.030,- €. 
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U z n e s e n i e  č. 777 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade čl. I. § 9a ods. 8. 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
1.  s ch v a ľ u j e  

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

neskorších predpisov predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Zlatovce C-KN parc. č. 
1450, zast. plocha vo výmere 147 m2 s torzom budovy - ohybáreň ocele súp. č. 358 a 
novovytvorených C-KN parc. č. 1442/41, zast. plocha vo výmere 429 m2 a C-KN parc. č. 
1442/42, zast. plocha vo výmere 1459 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 36335924-
160-12, overeným dňa 14-09.2012 z pozemku parc. č. 1442/1, zapísaných na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pozemky sú spolu vo výmere 2035 m2, pre 
Romana Trnavského, za účelom  vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím a umiestnením  
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za kúpnu cenu 26,56 €/m2, v zmysle  Zmluvy č. 22/2005 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 
 
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................54.049,96 €. 
 
 
Odôvodnenie: 
  

Dňa 21.12.2005 bola medzi Mestom Trenčín  a Milanom Sládkom uzatvorená Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve č. 22/2005, ktorej predmetom  je záväzok budúceho predávajúceho 
a povinnosť budúceho kupujúceho uzatvoriť  v budúcnosti kúpnu zmluvu na vyššie uvedené 
nehnuteľnosti. Budúci kupujúci Milan Sládok postúpil právo na odkúpenie predmetných 
pozemkov spolu so  stavebným povolením na  Romana Trnavského, ktorý je vlastníkom 
objektu Výrobná hala – ľahká zámočníka výroba  s občasným nanášaním práškových farieb.   
V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  celková výmera pozemkov predstavovala 2052 
m2 a kúpna cena bola vo výške 800,- Sk/m2 (26,56 €/m2). Budúci kupujúci uhradil na účet 
Mesta Trenčín 80% z dohodnutej kúpnej ceny, v súčasnosti zostáva k úhrade zostatok 
kúpnej ceny vo výške  10.456,69 €. 
 
 

2.  r u š í  
 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 469 zo dňa 24.02.2005, ktorým bol schválený predaj 
nehnuteľností v k. ú. Zlatovce - pozemok parc. č. 1450, zast. plocha vo výmere 147 m2 s 
torzom budovy - prístrešok na uhlie súp. č. 358 a novovytvorený pozemok parc. č. 1442/28, 
zast. plocha vo výmere 1905 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 1442/1, zast. plocha vo 
výmere 22381 m2 geometrickým plánom č. 36335924-022-05 zo dňa 10.02.20015, pozemky 
sú spolu vo výmere 2052 m2 pre Milana Sládeka za účelom výstavby polyfunkčnej budovy 
pre povrchovú úpravu kovov za kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena...........................................................................................1 641.600,- Sk. 



 
18 

 

 
Odôvodnenie: 
 
 Porealizačným zameraním výrobnej prevádzky boli vytvorené iné parcelné čísla 
prevádzaných pozemkov, celková prevádzaná výmera je nižšia, tým aj celková kúpna cena. 
Počas výstavby došlo k zmene investora stavby, ktorý je jej vlastníkom. Pôvodný investor 
prehlásil, že si nenárokuje právo odkúpiť pozemky uvedené v Zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve a všetky  práva zo zmluvy   postúpil na p. Romana Trnavského. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 778 
k Návrhu na zámenu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. 

písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e  
 
prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a ZINO, spol. 

s r.o. nasledovne: 
  
 A) pozemky  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2315/626 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1908  m2, C-
KN parc.č. 2315/627 zastavané plochy a nádvoria o výmere 919 m2 a C-KN parc.č. 2315/629 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2, odčlenené GP č.    36335924-014-13 z C-KN 
parc.č. 2315/4 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v podiele 1/1-ina. Všeobecná 
hodnota pozemkov v zmysle znaleckého posudku 6/2013 a Doplnku č. 1 k znaleckému 
posudku 6/2013 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Šinkom predstavuje : 

- pozemok C-KN parc.č. 2315/626 (pod športovou halou) ....................79.601,76 € 
- pozemok C-KN parc.č. 2315/627 (pod parkoviskom) ..........................18.726,24 € 
- pozemok C-KN parc.č 2315/629 (zeleň a detské ihrisko) .....................7.217,28 € 

 
Celková hodnota prevádzaných pozemkov predstavuje ..........................105.545,28 €. 
 
za  
 
 B) pozemok vo vlastníctve ZINO, spol. s r.o. nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc.č. 2266/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2442 m2, zapísaná na LV č. 4777 ako 
vlastník ZINO, spol. s r.o. v podiele 1/1-ina. Všeobecná hodnota pozemku v zmysle 
znaleckého posudku č.  6/2013  vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Šinkom  predstavuje 
31,29  €/m2, celková hodnota pozemku predstavuje 76.410,18  €. 
 
za účelom : 

• pre Mesto Trenčín – vysporiadanie  pozemku pod komunikáciou vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 

• pre ZINO, spol. s r.o. – výstavba viacúčelovej športovej haly, parkoviska a detského 
ihriska  
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Zámena sa realizuje s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín a to vo výške 
29.135,10 €.  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. So schváleným pozmeňovacím návrhom, 
ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 
Odôvodnenie: 
 Spoločnosť ZINO s.r.o. požiadala Mesto Trenčín o zámenu pozemku C-KN parc.č. 
2266/16 o výmere 2442 m2, nachádzajúceho sa pod  stavbou mestskej komunikácie, za 
pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín C-KN parc.č. 2315/626, 2315/627 a 2315/629 
o celkovej výmere 3331 m2. Na uvedených pozemkoch má ZINO, spol. s r.o. zámer 
vybudovať viacúčelovú športovú halu, parkovisko a detské ihrisko, ktoré  by mali slúžiť pre 
športové využitie občanov mesta Trenčín.    V platnom územnom pláne Mesta Trenčín je 
pozemok C-KN parc.č. 2315/626 charakterizovaný ako UO 02 A, Športové plochy 
samostatné (územie verejného vybavenia – komerčné zariadenia). V rámci výstavby objektu 
sa vytvorí 32 nových parkovacích miest pre potreby haly a okolia. Zámena  pozemkov bude 
realizovaná v súlade s článkom 6 VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 
mesta (s podmienkou dodržania účelu a začatia výstavby viacúčelovej športovej haly 
a s možnosťou odstúpenia od zámennej zmluvy v prípade nedodržania podmienok zmluvy). 
 
 
 2/ s c h v a ľ u j e   
   
 prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a ZINO, spol. 
s r.o. nasledovne: 
 
 A) pozemky  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 2315/626 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1908  m2, C-
KN parc.č. 2315/627 zastavané plochy a nádvoria o výmere 919 m2 a C-KN parc.č. 2315/629 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2, odčlenené GP č.    36335924-014-13 z C-KN 
parc.č. 2315/4 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v podiele 1/1-ina. Všeobecná 
hodnota pozemkov v zmysle znaleckého posudku 6/2013 a Doplnku č. 1 k znaleckému 
posudku 6/2013 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Šinkom predstavuje : 

- pozemok C-KN parc.č. 2315/626 (pod športovou halou) ....................79.601,76 € 
- pozemok C-KN parc.č. 2315/627 (pod parkoviskom) ..........................18.726,24 € 
- pozemok C-KN parc.č 2315/629 (zeleň a detské ihrisko) .....................7.217,28 € 

 
Celková hodnota prevádzaných pozemkov predstavuje .......................  105.545,28 €. 
 
za  
 
 B) pozemok vo vlastníctve ZINO, spol. s r.o. nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc.č. 2266/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2442 m2, zapísaná na LV č. 4777 ako 
vlastník ZINO, spol. s r.o. v podiele 1/1-ina. Všeobecná hodnota pozemku v zmysle 
znaleckého posudku č.  6/2013  vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Šinkom  predstavuje 
31,29  €/m2, celková hodnota pozemku predstavuje 76.410,18  €. 
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za účelom : 
• pre Mesto Trenčín – vysporiadanie  pozemku pod komunikáciou vo vlastníctve Mesta 

Trenčín 
• pre ZINO, spol. s r.o. – výstavba viacúčelovej športovej haly, parkoviska a detského 

ihriska  
 
Zámena sa realizuje s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín a to vo výške 
29.135,10 €. 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 779 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a prenájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p.  

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

  prevod majetku – zámenu pozemkov v k.ú. Trenčín (Pod Juhom – pri COOP 
Jednota):   

 
 A) pozemky v k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín: 

a) E-KN parc.č. 2261 orná pôda o výmere 974 m2,  
b) C-KN parc.č. 2261/3 ostatná plocha o výmere 363 m2, 

 (výmera spolu 1.337 m2),  
za 
 
 B/ pozemky v k.ú. Trenčín vo vlastníctve MINT  s.r.o.: 

a) C-KN parc.č. 2264/143 ostatné plochy o výmere 25 m2,  
b) C-KN parc.č. 2264/144 ostatné plochy o výmere 82 m2,  
c) C-KN parc.č. 2264/145 ostatné plochy o výmere 41 m2,  
d) C-KN parc.č. 2264/146 ostatné plochy o výmere 674 m2,  
e) C-KN parc.č. 2264/147 ostatné plochy o výmere 533 m2,  
f) C-KN parc.č. 2264/148 ostatné plochy o výmere 26 m2,  
g) C-KN parc.č. 2264/150 ostatné plochy o výmere 2 m2,  
(výmera spolu 1.383 m2). 
 
 Na pozemkoch, ktoré zámenou získa mesto, bude v rámci stavby „Výstavba 

komunikácií, inžinierskych sietí a rodinných domov Pod Juhom II – Trenčín“ vybudovaná 
miestna komunikácia, ktorú po kolaudácii odovzdá MINT s.r.o. Mestu Trenčín. Pozemky, 
ktoré získa od Mesta Trenčín spoločnosť MINT s.r.o. budú scelené s pozemkami spoločnosti 
MINT s.r.o.  za účelom výstavby inžinierskych sietí a rodinných domov. Pozemky Mesta 
Trenčín boli ocenené Znaleckým posudkom č. 12/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jurajom 
Šinkom vo výške 34,80 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu   46.527,60 €. Pozemky MINT 
s.r.o. boli ocenené Znaleckým posudkom č. 13/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jurajom 
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Šinkom vo výške 34,80 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu 48.128,40 €. Zámena 
pozemkov bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. So schváleným pozmeňovacím návrhom, 
ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 
Odôvodnenie: 

Ide o zámenu pozemkov v blízkosti Ul. Pod Juhom. Investor stavby v rámci stavby 
„Výstavba komunikácií, inžinierskych sietí a rodinných domov Pod Juhom II – Trenčín“ 
požiadal Mesto Trenčín o zámenu pozemkov. Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín 
z hľadiska možného zastavania situovaný v časti mesta, kde je výstavba možná, ale rozmery, 
najmä šírka pozemku je nedostatočná na výstavbu samostatného stavebného objektu. 
Pozemky umožňujú teoreticky  iba výstavbu doplnkovej stavby alebo rozšírenie pozemku 
susedného vlastníka. Samostatne je pozemok ťažko využiteľný. Investor predložil znalecké 
posudky na ocenenie zamieňaných pozemkov s tým, že navrhol zámenu pozemkov realizovať 
bez finančného vyrovnania, ktoré by malo Mesto Trenčín zaplatiť spoločnosti MINT s.r.o.. Po 
výstavbe komunikácie bude táto v prípade schválenia v MsZ odovzdaná do majetku a správy 
Mesta Trenčín. Zámena bude realizovaná v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
 
 1b/ s ch v a ľ u j e 
 
  zámenu pozemkov v k.ú. Trenčín (Pod Juhom – pri COOP Jednota):   
 
 A) pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 

a) E-KN parc.č. 2261 orná pôda o výmere 974 m2,  
b) C-KN parc.č. 2261/3 ostatná plocha o výmere 363 m2, 

 (výmera spolu 1.337 m2), zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
 1/1 
za 
 
 B/ pozemky vo vlastníctve MINT  s.r.o.: 

a) C-KN parc.č. 2264/143 ostatné plochy o výmere 25 m2,  
b) C-KN parc.č. 2264/144 ostatné plochy o výmere 82 m2,  
c) C-KN parc.č. 2264/145 ostatné plochy o výmere 41 m2,  
d) C-KN parc.č. 2264/146 ostatné plochy o výmere 674 m2,  
e) C-KN parc.č. 2264/147 ostatné plochy o výmere 533 m2,  
f) C-KN parc.č. 2264/148 ostatné plochy o výmere 26 m2,  
g) C-KN parc.č. 2264/150 ostatné plochy o výmere 2 m2,  

 (výmera spolu 1.383 m2). 
 
 Na pozemkoch, ktoré zámenou získa mesto, bude v rámci stavby „Výstavba 

komunikácií, inžinierskych sietí a rodinných domov Pod Juhom II – Trenčín“ vybudovaná 
miestna komunikácia, ktorú po kolaudácii odovzdá MINT s.r.o. Mestu Trenčín. Pozemky, 
ktoré získa od Mesta Trenčín spoločnosť MINT s.r.o. budú scelené s pozemkami spoločnosti 
MINT s.r.o.  za účelom výstavby inžinierskych sietí a rodinných domov. Pozemky Mesta 
Trenčín boli ocenené Znaleckým posudkom č. 12/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jurajom 
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Šinkom vo výške 34,80 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu   46.527,60 €. Pozemky MINT 
s.r.o. boli ocenené Znaleckým posudkom č. 13/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jurajom 
Šinkom vo výške 34,80 €/m2, čo predstavuje celkovú hodnotu 48.128,40 €. Zámena 
pozemkov bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 
 2a/ u r č u j e   
 
 prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú.  Trenčín (Pod Juhom – pri COOP 
Jednota) pre MINT s.r.o.: 

a) C-KN parc.č. 2264/143 ostatné plochy o výmere 25 m2,  
b) C-KN parc.č. 2264/144 ostatné plochy o výmere 82 m2,  
c) C-KN parc.č. 2264/145 ostatné plochy o výmere 41 m2,  
d) C-KN parc.č. 2264/146 ostatné plochy o výmere 674 m2,  
e) C-KN parc.č. 2264/147 ostatné plochy o výmere 533 m2,  
f) C-KN parc.č. 2264/148 ostatné plochy o výmere 26 m2,  
g) C-KN parc.č. 2264/150 ostatné plochy o výmere 2 m2,  
h) C-KN parc.č. 3403/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere    9 m2,  
(výmera spolu 1.392 m2), za účelom vybudovania miestnej komunikácie sprístupňujúcej 
novú výstavbu RD a  
i) C-KN parc.č. 2264/149 ostatné plochy o výmere 69 m2,  
za účelom vybudovania chodníka z Ul. gen. Svobodu k novej výstavbe RD, na dobu do 
kolaudácie stavby, za cenu 1,- € za celý predmet nájmu  počas celej doby užívania 
pozemku. Miestna komunikácia a chodník budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva 
Mesta Trenčín.  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. So schváleným pozmeňovacím návrhom, 
ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
  
 
Odôvodnenie: 
 
 Ide o prenájom pozemkov na výstavbu komunikácie a chodníka v súlade s čl. 8 ods. 9 
VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v platnom znení. Prenájom bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona                 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
  
 2b/  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú.  Trenčín (Pod Juhom – pri COOP 
Jednota) pre MINT s.r.o.: 

a) C-KN parc.č. 2264/143 ostatné plochy o výmere 25 m2,  
b) C-KN parc.č. 2264/144 ostatné plochy o výmere 82 m2,  
c) C-KN parc.č. 2264/145 ostatné plochy o výmere 41 m2,  
d) C-KN parc.č. 2264/146 ostatné plochy o výmere 674 m2,  
e) C-KN parc.č. 2264/147 ostatné plochy o výmere 533 m2,  
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f) C-KN parc.č. 2264/148 ostatné plochy o výmere 26 m2,  
g) C-KN parc.č. 2264/150 ostatné plochy o výmere 2 m2,  
h) C-KN parc.č. 3403/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere    9 m2,  
(výmera spolu 1.392 m2), za účelom vybudovania miestnej komunikácie sprístupňujúcej 
novú výstavbu RD a  
i) C-KN parc.č. 2264/149 ostatné plochy o výmere 69 m2,  
za účelom vybudovania chodníka z Ul. gen. Svobodu k novej výstavbe RD, na dobu do 
kolaudácie stavby, za cenu 1,- € za celý predmet nájmu  počas celej doby užívania 
pozemku. Miestna komunikácia a chodník budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva 
Mesta Trenčín.  

 
      So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 780 
k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na zrušenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne č. 260 zo dňa 20.10.2011 

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

   
prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Jozefom 

Ferancom, Ing. Ladislavom Ferancom a to: 
 

• nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce: 
- rodinný dom so s.č. 2010 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 
- pozemky  C-KN parc.č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a  

C-KN parc. č. 1902/4  zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 226.527,45 € 

za 
• nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Jozefa Feranca a Ing. Ladislava Feranca  

nachádzajúce sa v k.ú. Orechové: 
- rodinný dom so s.č. 249 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 
- pozemok  C-KN parc.č.  3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 32 ako spoluvlastník Jozef Feranec v podiele 5/6 a Ing. 
Ladislav Feranec v podiele 1/6,  znaleckým posudkom ocenené na hodnotu vo výške 
201.291,98 €. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností vo výške 25.235,47 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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 Odôvodnenie: 
 

V súvislosti s prípravou stavby „ŽSR – Modernizácia železničnej trate Nové Mesto 
nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ a na základe uznesenia MsZ č. 
140 zo dňa 25.10.2007 bola medzi Mestom Trenčín a Jozefom Ferancom, Ing. Ladislavom 
Ferancom a Jarmilou Tesarovou dňa 15.12.2008  uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej 
zámennej zmluvy č. 104/2008, predmetom ktorej je budúca zámena nehnuteľností uvedených 
v návrhu na uznesenie. Podmienkou uzatvorenia riadnej zámennej zmluvy je vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu nového rodinného domu pre budúceho 
vlastníka Jozefa Feranca, Ing. Ladislava Feranca a Jarmilu Tesarovú, jej zápis na list 
vlastníctva a schválenie zámeny v mestskom zastupiteľstve. Zámena bude realizovaná 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

2/ s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Jozefom Ferancom, Ing. 
Ladislavom Ferancom a to: 
 

• nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce: 
- rodinný dom so s.č. 2010 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 
- pozemky  C-KN parc.č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a  

C-KN parc. č. 1902/4  zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 226.527,45 € 

za 
• nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Jozefa Feranca a Ing. Ladislava Feranca  

nachádzajúce sa v k.ú. Orechové: 
- rodinný dom so s.č. 249 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 
- pozemok  C-KN parc.č.  3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 32 ako spoluvlastník Jozef Feranec v podiele 5/6 a Ing. 
Ladislav Feranec v podiele 1/6,  znaleckým posudkom ocenené na hodnotu vo výške 
201.291,98 €. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností vo výške 25.235,47 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 781 
k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na zrušenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne č. 260 zo dňa 20.10.2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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B/  r u š í 
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 260 zo dňa 20.10.2011, ktorým 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  

1/ u r č i l o    
 

prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Jozefom 
Ferancom, Ing. Ladislavom Ferancom a Jarmilou Tesarovou a to: 
 

• nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce: 
- rodinný dom so s.č. 2010 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 
- pozemky  C-KN parc.č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a  

C-KN parc. č. 1902/4  zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 226.527,45 € 

za 
• nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Jozefa Feranca, Ing. Ladislava Feranca 

a Jarmily Tesarovej nachádzajúce sa v k.ú. Orechové: 
- rodinný dom so s.č. 249 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 
- pozemok  C-KN parc.č.  3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 32 ako spoluvlastník Jozef Feranec v podiele 4/6, Ing. 
Ladislav Feranec v podiele 1/6 a Jarmila Tesarová v podiele 1/6,  znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 201.291,98 € 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností vo výške 25.235,47 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 

2/ s ch v á l i l o 
 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Jozefom Ferancom, Ing. 
Ladislavom Ferancom a Jarmilou Tesarovou a to: 
 

• nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce: 
- rodinný dom so s.č. 2010 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 

parc. č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 
- pozemky  C-KN parc.č. 1902/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a  

C-KN parc. č. 1902/4  zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 226.527,45 € 

za 
• nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Jozefa Feranca, Ing. Ladislava Feranca 

a Jarmily Tesarovej nachádzajúce sa v k.ú. Orechové: 
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- rodinný dom so s.č. 249 s príslušenstvom nachádzajúci sa na pozemku C-KN 
parc. č. 3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 

- pozemok  C-KN parc.č.  3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 32 ako spoluvlastník Jozef Feranec v podiele 4/6, Ing. 
Ladislav Feranec v podiele 1/6 a Jarmila Tesarová v podiele 1/6,  znaleckým 
posudkom ocenené na hodnotu vo výške 201.291,98 € 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností vo výške 25.235,47 € v prospech Mesta Trenčín. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 260 zo dňa  20.10.2011 je potrebné 
zrušiť z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 32 pre 
k.ú. Orechové, ktoré sú predmetom navrhovanej zámeny nehnuteľností. Na základe 
uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť novým uznesením zámenu 
nehnuteľností a zrušiť pôvodné uznesenie mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedené 
v tomto návrhu na uznesenie.  

 
 

U z n e s e n i e  č. 782 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6 písm. e) VZN č. 
12/2011  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ u r č u  j e  
 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, C-KN parc.č. 621/25  zastavaná 

plocha o výmere 307 m2, pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom učebne kaderníctva a kozmetiky, 
na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 1,98 €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Odôvodnenie: 
 

Dňa  5.9.2001 bola medzi Mestom  Trenčín a SOŠ obchodu a služieb uzatvorená 
nájomná zmluva na prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 621/1 o výmere 318 m2, v k.ú. 
Trenčín, za účelom výstavby učebne pre odbor kaderník a kozmetička. V zmysle článku V. 
bod 4/ Nájomnej zmluvy sa nájomca zaviazal, že po  realizácii stavby dá vypracovať  
porealizačné zameranie stavby, ktorým bude upresnená výmera a nové parcelné číslo. 
Vzhľadom k tomu, že v danej lokalite prebehla obnova katastrálneho operátu a pozemok pod 
učebňou kaderníctva má svoje parcelné číslo a výmeru, útvar majetku mesta vyzval nájomcu 
o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, ktorá bude v súlade so súčasným stavom. Na základe 
tejto výzvy SOŠ obchodu a služieb požiadala o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 
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Vzhľadom k tomu, že  ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa vzťahujú aj na 
prenechanie majetku obce do nájmu a nie je potrebné uskutočniť prenájom pozemkov podľa § 
9a ods. 1 tohto zákona, obec môže uplatniť § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t.z. 
prípad hodný osobitného zreteľa. Podľa stanoviska Ministerstva  financií SR zo dňa 12.8.2009 
zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, ale malo by ísť 
o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a od.1, alebo by tým vznikli 
neprimerane vysoké náklady. Malo by ísť o prenájom pozemku napr. malej výmery, nízkej 
hodnoty a pod. V zmysle článku 9. ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 sú pozemky pod 
jestvujúcimi legálnymi stavbami vo vlastníctve žiadateľa určené ako  prípad hodný 
osobitného zreteľa.   
 
 

2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú.  Trenčín, C-KN parc.č. 621/25  zastavaná 
plocha o výmere 307 m2, pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom učebne kaderníctva a kozmetiky, 
na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 1,98 €/m2 ročne. 

  
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................607,86  €. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 783 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 
12/2011 
  

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

 
prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 1432/1 zast.plocha 

(križovatka ulíc  Gen. M. R. Štefánika a K výstavisku), pre EXPO CENTER, a.s. Trenčín, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod reklamným zariadením, za cenu 
nájmu 716,99  €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Odôvodnenie: 
  

Ide o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín (križovatka ulíc Gen. M.R. Štefánika 
a K výstavisku), ktorého časť užíva spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín, za účelom 
umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia.  V zmysle stanoviska Ministerstva financií SR 
MF/20627/2009-822, zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, 
avšak malo by ísť o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 
zákona, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady (napr.  prevody pozemkov nízkej 
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výmery, malej hodnoty). Obec si môže vypracovať zásady, v ktorých vo všeobecnosti upraví, 
ktoré prípady bude považovať za hodné osobitného zreteľa. V zmysle článku 9 bod 6 písm. c) 
VZN č. 12/2011 je prenájom pozemkov pod informačnými, navádzacími tabuľami a inými 
reklamnými zariadeniam (nie však pod billboardami alebo obdobnými reklamnými 
zariadeniami) určený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 1432/1 zast.plocha 
(križovatka ulíc  Gen. M. R. Štefánika a K výstavisku), pre EXPO CENTER, a.s. Trenčín, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod reklamným zariadením, za cenu 
nájmu 716,99  €/ks ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená. 

  
Celkové ročné nájomné predstavuje.........................................................................716,99 €.   

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 784 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6 písm. e) VZN č. 
12/2011 a zrušenie uznesenia MsZ č. 395 bod 1/ a 2/ zo dňa 19.4.2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e   
 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť  C-KN parc.č. 2108/288 

ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Maroša Paulínyho a manž. Olenu, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu 
neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Dňa  15.8.2007 bola na predmetný pozemok uzatvorená nájomná zmluva medzi 
Mestom Trenčín a Ing. Jánom Konečným, za účelom zriadenia dočasného prístrešku pre auto. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Pod Brezinou, oproti rodinného domu Ing. Končeného. 
Vzhľadom k tomu, že Ing. Konečný odpredal rodinný dom spolu s prístreškom pre auto 
Marošovi Paulínymu a manž. Olene, menovaní požiadali o uzatvorenie novej nájomnej 
zmluvy, ktorej predmetom bude prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 2108/288 o výmere 
12,5 m2. Vzhľadom k tomu, že  ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa 
vzťahujú aj na prenechanie majetku obce do nájmu a nie je potrebné uskutočniť prenájom 
pozemkov podľa § 9a ods. 1 tohto zákona, obec môže uplatniť § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
o majetku obcí, t.z. prípad hodný osobitného zreteľa. Podľa stanoviska Ministerstva  financií 
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SR zo dňa 12.8.2009 zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, 
ale malo by ísť o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a od.1, alebo 
by tým vznikli neprimerane vysoké náklady. Malo by ísť o prenájom pozemku napr. malej 
výmery, nízkej hodnoty a pod. V zmysle článku 9. ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 sú 
pozemky pod jestvujúcimi legálnymi stavbami vo vlastníctve žiadateľa určené ako  prípad 
hodný osobitného zreteľa.   
 
 

2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú.  Trenčín, časť  C-KN parc.č. 2108/288 
ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Maroša Paulínyho a manž. Olenu, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu 
neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................150,- €. 
 
 

3/ r u š í   
 

s účinnosťou od 18.4.2013 uznesenie MsZ č. 395 bod 1/ a 2/ zo dňa 19.4.2012, 
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/ určilo prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 
2108/288 ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Ing. Jána Konečného, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu 
neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 12,- €/m2 ročne. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 

2/ schválilo prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 
2108/288 ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Ing. Jána Konečného, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu 
neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 12,- €/m2 ročne. 

 
Celkové ročné nájomné predstavovalo .............................................................................150,- €   

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 785 

k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 
písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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1/ u r č u j e  
 
prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú.  Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

1627/843 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 
1627/845  ostatné plochy o výmere 3 m2, odčlenené GP č. 17905095-074-12 z pôvodných  C-
KN parc.č. 1627/131 a C-KN parc.č. 1627/184, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Železnice Slovenskej republiky Bratislava,  za účelom  
umiestnenia zariadenia staveniska    pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto 
nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. 
etapa“, na dobu určitú a to od písomného odovzdania staveniska do dňa povolenia užívania 
stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím, prípadne do dňa vydania 
povolenia o predčasnom užívaní stavby, za cenu nájmu podľa ZP č. 43/2012 vypracovaného 
znalcom Ing. Pavlom Appelom  nasledovne:  

 
� C-KN parc. č. 1627/843 o výmere 50 m2 za cenu 3,597 €/m2 ročne, ročné nájomné 

predstavuje 179,85€  
� C-KN parc.č. 1627/845 o výmere 3 m2 za cenu 4,795 €/m2 ročne, ročné nájomné 

predstavuje 14,39€ 
 
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: 
 

Spoločnosť Reming Consult a.s. Bratislava na základe splnomocnenia daného 
splnomocniteľom Železnice Slovenskej republiky Bratislava, požiadala Mesto Trenčín 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom vyššie uvedených pozemkov, za účelom 
umiestnenia zariadenia staveniska pre výstavbu stavebného objektu SO 30.33.01 Zlatovce- 
Trenčín, nový železničný most cez Váh v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100.500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. 
etapa“. Výška  nájomného za predmet nájmu je stanovená znaleckým  posudkom č. 43/2012 
zo dňa 30.11.2012, vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Appelom. Nájom týchto pozemkov 
súvisí s verejnoprospešnou stavbou -  t.j. výstavbou železničného mosta ponad rieku Váh.     
 
 

2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú.  Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 
1627/843 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 
1627/845  ostatné plochy o výmere 3 m2, odčlenené GP č. 17905095-074-12 z pôvodných  C-
KN parc.č. 1627/131 a C-KN parc.č. 1627/184, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Železnice Slovenskej republiky Bratislava,  za účelom  
umiestnenia zariadenia staveniska    pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto 
nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. 
etapa“, na dobu určitú a to od písomného odovzdania staveniska do dňa povolenia užívania 
stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím, prípadne do dňa vydania 
povolenia o predčasnom užívaní stavby, za cenu nájmu podľa ZP č. 43/2012 vypracovaného 
znalcom Ing. Pavlom Appelom  nasledovne : 
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� C-KN parc. č. 1627/843 o výmere 50 m2 za cenu 3,597 €/m2 ročne, ročné nájomné 
predstavuje 179,85 €  

� C-KN parc.č. 1627/845 o výmere 3 m2 za cenu 4,795 €/m2 ročne, ročné nájomné 
predstavuje 14,39 € 

 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................194,24 €. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 786 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade  s článkom 8 ods. 9.  VZN č. 12/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ u r č u j e  
 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 2064/12 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m2, pre Mariana Gáboríka, za účelom  výstavby 
chodníka, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín, na dobu určitú  
odo dňa vydania právoplatného stavebného povolenia do doby vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia,  za cenu 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania 
pozemku. 
 
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: 
 

Žiadateľ požiadal Mesto Trenčín o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rodinný 
dom Marian Gáborík.  V zmysle vydaného Záväzného stanoviska   č.j. USŽPDI 
257/10773/2013/Ba vydaného Mestom Trenčín dňa 12.3.2013 je stavebník povinný 
vybudovať nový chodník. Po kolaudácii bude  stavba chodníka odovzdaná do vlastníctva 
Mesta Trenčín, avšak samotný prevod bude podliehať schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve. V zmysle článku 8 bod 9. VZN č. 12/2011 nájomné za užívanie pozemkov 
počas doby výstavby vyvolaných investícií – verejnoprospešných stavieb, ktoré budú  po 
kolaudácii prevedené do vlastníctva mesta, sa určuje pre fyzické aj právnické osoby jednotne 
vo výške 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby  užívania pozemku.  Nakoľko ide 
o verejnoprospešný účel,  t.j. výstavbu chodníka, navrhujeme prenájom realizovať   v súlade s 
§ 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
 

2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 2064/12 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m2, pre Mariana Gáboríka, za účelom  výstavby 
chodníka, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín, na dobu určitú  
odo dňa vydania právoplatného stavebného povolenia do doby vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia,  za cenu 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania 
pozemku. 
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U z n e s e n i e  č. 787 
k Návrhu  na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade  s článkom 8 ods. 9.  VZN č. 12/2011 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 

1/  u r č u j e  
 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín,  C-KN parc.č. 1839/6 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2128 m2, pre E–RAN Property, s.r.o., za účelom realizácie 
sadovníckych  úprav a detského ihriska, ktoré budú po kolaudácii  stavby SO 301 Sadovnícke 
úpravy s detským ihriskom odovzdané do majetku Mesta Trenčín, na dobu určitú  odo dňa 
vydania právoplatného stavebného povolenia do doby vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia,  za cenu 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania pozemku. 
 
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: 
 

Dňa 25.6.2012 bola medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Benefit Group, a.s. 
uzatvorená zámenná zmluva, v zmysle článku V. bod 3/ tejto zmluvy sa spoločnosť Benefit 
Group, a.s. zaviazala realizovať sadovnícke úpravy a detské ihrisko na pozemku C-KN parc.č. 
1839/6 v zmysle odsúhlasenej architektonickej štúdie ihriska, vypracovanej Ing. arch. Jurajom 
Uhrovičom. Upravená plocha bude i naďalej verejne prístupná a spoločnosť Benefit Group, 
a.s. sa zaviazala, že aj v budúcnosti po realizácii sadových úprav a detského ihriska sa o túto 
plochu bude starať a udržiavať ju. V zmysle článku V. ods. 6/ zámennej zmluvy, tieto 
záväzky prechádzajú aj voči prípadným nástupcom spoločnosti Benefit Group, a.s., ktorým sa 
stala spoločnosť E-RAN Property, s.r.o. Po kolaudácii bude  stavba SO 301 Sadovnícke 
úpravy s detským ihriskom odovzdaná do vlastníctva Mesta Trenčín, avšak samotný 
prevod bude podliehať schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. V zmysle článku 8 bod 9. 
VZN č. 12/2011 nájomné za užívanie pozemkov počas doby výstavby vyvolaných investícií – 
verejnoprospešných stavieb, ktoré budú  po kolaudácii prevedené do vlastníctva mesta, sa 
určuje pre fyzické aj právnické osoby jednotne vo výške 1,- € za celý predmet nájmu počas 
celej doby  užívania pozemku. Nakoľko ide o verejnoprospešný účel,  t.j. realizácia 
sadovníckych úprav s detským ihriskom, ktoré budú verejne prístupné, navrhujeme prenájom 
realizovať   v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
 
 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín,  C-KN parc.č. 1839/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2128 m2, pre E–RAN Property, s.r.o., za účelom realizácie 
sadovníckych  úprav a detského ihriska, ktoré budú po kolaudácii  stavby SO 301 Sadovnícke 
úpravy s detským ihriskom odovzdané do majetku Mesta Trenčín, na dobu určitú  odo dňa 
vydania právoplatného stavebného povolenia do doby vydania právoplatného kolaudačného 
za cenu 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania pozemku. 
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U z n e s e n i e  č. 788 

k Návrhu  na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 
písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6 písm. e) VZN č. 
12/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ u r č u j e  
 
prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra : 

- C-KN parc.č. 810/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2 (pod objektom 
nákupného strediska) 

- C-KN parc.č. 810/7 ostatné plochy o výmere 145 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 (pod parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/9  zastavané plochy a nádvoria o výmere  755 m2 (pod 

komunikáciou) 
- C-KN parc.č. 810/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/12 ostatné plochy o výmere 67 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/13 ostatné plochy o výmere 92 m2 (spevnené odstavné plochy) 
- C-KN parc.č. 810/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/15 ostatné plochy o výmere 169 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/16 ostatné plochy o výmere 295 m2 ( spevnené plochy – nákladná 

rampa) 
- C-KN parc.č.810/21 ostatné plochy o výmere 165 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/23 ostatné plochy o výmere 70 m2 (zeleň) 

výmera pozemkov spolu predstavuje 4169 m2, pre BILLA s.r.o.,  za účelom vysporiadania 
pozemkov zastavaných hlavnou stavbou a priľahlých pozemkov tvoriacich so stavbou ucelený 
funkčný celok pre obchodné a prevádzkové účely, na dobu 10 rokov s účinnosťou od 
1.6.2013, za cenu nájmu a to  nájomné za rok 2013  predstavuje 42.664,28 €, pričom nájomné 
bude každoročne zvyšované o mieru inflácie. 
       
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: 
 

Dňa 31.5.1993 bola medzi Mestom Trenčín  a spoločnosťou BILLA s.r.o. uzatvorená 
nájomná zmluva na prenájom vyššie uvedených pozemkov, za účelom výstavby supermarketu 
Billa a jeho následného užívania na obchodnú činnosť. Zmluva je uzavretá na dobu 20 rokov, 
t.j. do 31.5.2013, s prednostným právom  predĺženia nájomnej zmluvy v prospech nájomcu  
a predkupným právom na predmet nájmu. V zmysle článku III. bod 3/ nájomnej zmluvy sa 
zmluvné strany zaviazali, že najneskôr šesť mesiacov pre uplynutím doby   (t.j. najneskôr do 
30.11.2012) potvrdia obojstranný záujem  na zachovaní podmienok nájomnej zmluvy ( čo 
bolo splnené z obidvoch strán), predlžuje sa doba nájmu automaticky o ďalších 20 rokov. 
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Základné nájomné v zmysle Dodatku č. 2 k  nájomnej zmluve bolo dohodnuté vo výške 
714.058,- Sk,( 23.702,38 €)  pričom toto nájomné bolo každoročne zvyšované o 4%. Pre rok 
2013  je  základné nájomné 23.702,38 € navýšené o 80%, t.j. o sumu 18.961,90 €, teda 
celkové ročné nájomné predstavuje sumu 42.664,28 €. Finančná a majetková komisia pri MsZ 
v Trenčíne odporučila  nájomné zvyšovať každoročne o mieru inflácie. Na pracovných 
rokovaniach v roku 2012 a začiatkom roka 2013 spoločnosť BILLA s.r.o. potvrdila záujem o  
 prenájom pozemkov na dobu 10 rokov s tým, že počas tejto doby nájmu má záujem uvedené 
pozemky odkúpiť do svojho vlastníctva. V súčasnosti prebiehajú spoločné rokovania 
a pripravujú sa podklady k prevody vlastníckeho práva. Vzhľadom k tomu, že  ustanovenia 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa vzťahujú aj na prenechanie majetku obce do nájmu 
a nie je potrebné uskutočniť prenájom pozemkov podľa § 9a ods. 1 tohto zákona, obec môže 
uplatniť § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t.z. prípad hodný osobitného zreteľa. 
V zmysle článku 9. ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 sú pozemky pod jestvujúcimi legálnymi 
stavbami vo vlastníctve žiadateľa určené ako  prípad hodný osobitného zreteľa.   
 
 

2/ s c h v a ľ u j e   
 

prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra : 
- C-KN parc.č. 810/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2 (pod objektom 

nákupného strediska) 
- C-KN parc.č. 810/7 ostatné plochy o výmere 145 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 (pod parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/9  zastavané plochy a nádvoria o výmere  755 m2 (pod 

komunikáciou) 
- C-KN parc.č. 810/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/12 ostatné plochy o výmere 67 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/13 ostatné plochy o výmere 92 m2 (spevnené odstavné plochy) 
- C-KN parc.č. 810/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/15 ostatné plochy o výmere 169 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/16 ostatné plochy o výmere 295 m2 ( spevnené plochy – nákladná 

rampa) 
- C-KN parc.č.810/21 ostatné plochy o výmere 165 m2 (zeleň) 
- C-KN parc.č. 810/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 (pod 

parkoviskom) 
- C-KN parc.č. 810/23 ostatné plochy o výmere 70 m2 (zeleň) 

výmera pozemkov spolu predstavuje 4169 m2, pre BILLA s.r.o.,  za účelom vysporiadania 
pozemkov zastavaných hlavnou stavbou a priľahlých pozemkov tvoriacich so stavbou ucelený 
funkčný celok pre obchodné a prevádzkové účely, na dobu 10 rokov s účinnosťou od 
1.6.2013, za cenu nájmu a to  nájomné za rok 2013  predstavuje 42.664,28 €, pričom nájomné 
bude každoročne zvyšované o mieru inflácie. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 789 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 8 ods. 9.  VZN č. 12/2011 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e  

 
prenájom nehnuteľnosti – stavby  mestskej komunikácie na Olbrachtovej ulici a 

pozemku pod touto komunikáciou v k. ú. Trenčín  na časti C-KN  parc. č. 787 vo výmere 370 
m2 pre E-RAN Slovakia, s.r.o. Trenčín, za účelom rozšírenia komunikácie na obojsmernú 
mestskú komunikáciu s jednostranným chodníkom,  na dobu určitú odo dňa právoplatnosti 
stavebného povolenia do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za cenu 
1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania pozemku.      
         
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 8 bod 9. VZN č. 12/2011. 
 
Odôvodnenie: 
 

Firma E-RAN Slovakia, s.r.o. Trenčín v danej lokalite pripravuje výstavbu 
viacpodlažného polyfunkčného domu. Podmienkou Mesta Trenčín k predmetnej  stavbe bolo 
zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na parametre mestskej komunikácie. Rozšírenie 
komunikácie bude aj na pozemkoch, ktoré nevlastní Mesto Trenčín. Tieto investor bude 
povinný majetkovoprávne vysporiadať a previesť na Mesto Trenčín aj s vybudovaným 
stavebným objektom.  Samotný prevod bude podliehať schváleniu v mestskom zastupiteľstve. 
Spoločnosť E-RAN Slovakia s.r.o. je povinná dodržať podmienky, ktoré budú uvedené 
v Povolení na užívanie verejného priestranstva – záber verejnej zelene, vydanom Mestom 
Trenčín na vybudovanie dočasnej prístupovej komunikácie pre obyvateľov okolitých 
bytových domov. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov v súlade s čl. 8 bod 9. VZN č. 12/2011 ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa, kde rekonštrukciou cesty a výstavbou chodníka bude zhodnotený majetok 
Mesta Trenčín. 
 
 

2/ s ch v a ľ u j e  
 

prenájom nehnuteľnosti – stavby mestskej komunikácie na Olbrachtovej ulici a 
pozemku pod touto komunikáciou v k. ú. Trenčín  na časti C-KN  parc. č. 787 vo výmere 370 
m2 pre E-RAN Slovakia, s.r.o. Trenčín, za účelom rozšírenia komunikácie na obojsmernú 
mestskú komunikáciu s jednostranným chodníkom,  na dobu určitú odo dňa právoplatnosti 
stavebného povolenia do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za cenu 
1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania pozemku.      
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U z n e s e n i e  č. 790 
k Návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. 

písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ u r č u j e  
 

prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov o celkovej výmere 165,60 m2, 
nachádzajúcich sa v objekte kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne, pre  
KOLOMAŽ – združenie pre súčasné umenie, M. Turkovej 30, Trenčín, ktoré budú 
využívané za účelom realizácie kultúrnych projektov nekomerčného charakteru – Otvorený 
kultúrny priestor, Detský divadelný klub, Sám na javisku a prevádzkovania pohostinskej 
činnosti pri naplňovaní cieľov združenia v zmysle stanov občianskeho združenia KOLOMAŽ, 
na dobu neurčitú,  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu nájmu 19,91 €/m2 ročne. 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 

Ide o zmenu nájomcu nebytových priestorov, ktoré má v súčasnosti v prenájme 
spoločnosť Reactive Lab, s.r.o. Trenčín na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 
N-75/2012. Vzhľadom k tomu, že k 01.12.2012 sa uvedená spoločnosť stala riadnym členom 
občianskeho združenia KOLOMAŽ, požiadal nájomca o zmenu. Výška nájomného je 
v súlade s platným VZN Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností 
vo vlastníctve Mesta Trenčín.    
 
 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov o celkovej výmere 165,60 m2, 
nachádzajúcich sa v objekte kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne, pre  
KOLOMAŽ – združenie pre súčasné umenie, M. Turkovej 30, Trenčín, ktoré budú 
využívané za účelom realizácie kultúrnych projektov nekomerčného charakteru – Otvorený 
kultúrny priestor, Detský divadelný klub, Sám na javisku a prevádzkovania pohostinskej 
činnosti pri naplňovaní cieľov združenia v zmysle stanov občianskeho združenia KOLOMAŽ, 
na dobu neurčitú,  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu nájmu 19,91 €/m2 ročne. 
 
Celkové nájomné ročne predstavuje.......................................................................3.297,10 €. 
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U z n e s e n i e  č. 791 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 1.1.1. prenájom nehnuteľnosti - 2-izbového   bytu  č. 15  v dome so súpisným číslom 
6690, orientačným číslom  31,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcu   Tatianu 
Bernátkovú a manžela Jána  na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  
v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 30.04.2016 za cenu regulovaného nájmu            
99,52 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie:   
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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. 
   
 

1.2. s c h v a ľ u j e   
 

 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.1. 2 - izbový byt č. 15  pre nájomcu  Tatianu Bernátkovú a manžela Jána, za 
cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje..................................................................... 1.194,24 €.  
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U z n e s e n i e  č. 792 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 1.1.2. prenájom nehnuteľnosti -  1-izbového   bytu  č. 19  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným   číslom   31,   na   ulici   Východná   v   Trenčíne   pre  nájomcu   
Štefana Meravého  na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   
bude   zmluva   zverejnená do 30.04.2016 za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 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 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. 
 
 
 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.2. prenájom  nehnuteľností  -  1 – izbový byt č. 19 pre nájomcu Štefana 
Meravého, za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje....................................................................814,20 €.  
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U z n e s e n i e  č. 793 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 1.1.3. prenájom nehnuteľnosti - 3-izbového   bytu  č. 32  v dome so súpisným číslom 
6690, orientačným  číslom  33,  na   ulici  Východná   v   Trenčíne   pre  nájomcu   Gabrielu 
Habajovú a manžela Erika Habaja   na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  
po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 30.04.2016 za cenu regulovaného nájmu 
155,78 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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. 
 
 
 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.3. prenájom  nehnuteľností  - 3 – izbový byt č. 32 pre nájomcu Gabrielu 
Habajovú a manžela Erika, za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.................................................................... 1.869,36 €.  
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U z n e s e n i e  č. 794 
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   
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 
 1.1.4. prenájom nehnuteľnosti -  3-izbového   bytu  č. 42  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným číslom  33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcu   
Petra Počárovského  a manželku Vieru  na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa 
nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 30.04.2016 za cenu 
regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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. 
   
 
 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
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 1.2.4. prenájom  nehnuteľností - 3 – izbový byt č. 42  pre nájomcu Petra  
Počárovského a manželku Vieru, za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje....................................................................  1.869,36 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 795 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 
 1.1.5. prenájom nehnuteľnosti -  1-izbového   bytu  č. 44 v dome so súpisným číslom 
6690, orientačným číslom  33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcu   Borisa 
Čapáka  na  dobu určitú   s    účinnosťou   odo   dňa  nasledujúceho    po  dni,  v  ktorom   
bude    zmluva   zverejnená  do   30.04.2016   za cenu   regulovaného   nájmu 67,85 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 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 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. 
 
 
 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
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 1.2.5. prenájom  nehnuteľností -  1 – izbový byt č. 44 pre nájomcu  Borisa Čapáka, 
za cenu regulovaného nájmu  67,85 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje........................................................................814,20 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 796 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 1.1. u r č u j e   
 
 
 1.1.6. prenájom nehnuteľnosti -  2-izbového   bytu  č. 45  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným   číslom   33,  na   ulici   Východná   v   Trenčíne   pre  nájomcu   
Martinu Korbelovú    na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po  dni,  v 
 ktorom   bude   zmluva   zverejnená    do 30.04.2016  za   cenu  regulovaného  nájmu 99,52 
€/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
      Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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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 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.6. prenájom  nehnuteľností - 2- izbový byt č. 45 pre nájomcu Martinu 
Korbelovú, za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje......................................................................1.194,24 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 797 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 1.1. u r č u j e   
 
 1.1.7. prenájom nehnuteľnosti -  3-izbového   bytu  č. 56  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným číslom  33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcu   
Janku Kendralovú a manžela Romana  na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa 
nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva  zverejnená do 30.04.2016 za cenu 
regulovaného nájmu 150,73 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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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 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.7. prenájom  nehnuteľností - 3 – izbový byt č. 56 pre nájomcu Janku 
Kendralovú a manžela Romana  za cenu regulovaného nájmu 150,73 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje....................................................................  1.808,76 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 798 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 1.1. u r č u j e   
 
 
 1.1.8. prenájom nehnuteľnosti -  3-izbového   bytu  č. 57  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným  číslom  33,  na  ulici  Východná   v   Trenčíne   pre  nájomcu   
Evu Holú  na  dobu určitú s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   
zmluva   zverejnená do 30.04.2016 za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná  6690/31, 
33, ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. 
a)  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 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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 1.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom  nehnuteľností  -  byty   v  dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31 a 33,  na  ulici  Východná   v Trenčíne   pre  nájomcov   na  dobu určitú 
s účinnosťou   odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   zmluva   zverejnená do 
30.04.2016.  
 
 1.2.8. prenájom  nehnuteľností - 3- izbový byt č. 57 pre nájomcu  Evu Holú, za cenu 
regulovaného nájmu  155,78 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.....................................................................  1.869,36 €.  
 
   
 

U z n e s e n i e  č. 799 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.1. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 3  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A,  na  ulici  Kasárenská   v Trenčíne   pre  nájomcu   Antona 
Pražienku na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho  po dni,  v ktorom   bude   
zmluva   zverejnená do 31.05.2016 za cenu regulovaného nájmu 20,48 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Odôvodnenie:  
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 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 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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 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.1. prenájom nehnuteľností - 1-izbový byt č. 3  pre nájomcu  Antona Pražienku 
do 31.05.2016 za cenu regulovaného nájmu 20,48 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje........................................................................245,76 €.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 800 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.2. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 4  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne pre nájomcu Juraja Kuzmu  
na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená do 30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 20,51 €/mesiac - s podmienkou, že 
dlh na komunálnom odpade, ktorý má družka menovaného Alica Jakubíková, bude 
splácať a v prípade, že dlh splácať nebude, zmluva o nájme bytu o 2 roky nebude 
opätovne predĺžená. 
 
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 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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 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.2. prenájom nehnuteľností - 1-izbový byt č. 4 pre nájomcu  Juraja Kuzmu  do 
30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 20,51 €/mesiac - s podmienkou, že dlh na 
komunálnom odpade, ktorý má družka menovaného Alica Jakubíková, bude splácať 
a v prípade, že dlh splácať nebude, zmluva o nájme bytu o 2 roky nebude opätovne 
predĺžená. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje........................................................................ 246,12 €.  
 
 
     

U z n e s e n i e  č. 801 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.3. prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 5  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Miroslava 
Baláža st. a manželku Soňu na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  
v ktorom bude  zmluva  zverejnená do 31.05.2015 za cenu regulovaného nájmu 28,61 
€/mesiac - s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Miroslav 
Baláž a manž. Soňa Balážová, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, zmluva 
o nájme bytu o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 
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      V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
   
 
 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.3. prenájom nehnuteľností - 2-izbový byt č. 5  pre nájomcu  Miroslava Baláža 
st. a manželku Soňu do 31.05.2015 za cenu regulovaného nájmu 28,61 €/mesiac - 
s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Miroslav Baláž 
a manž. Soňa Balážová, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, zmluva 
o nájme bytu o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.........................................................................343,32 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 802 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.4. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Emila Baláža 
ml. a manželku Alenu na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  
v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 31.03.2015 za cenu regulovaného nájmu 26,15 
€/mesiac - s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Emil 
Baláž ml. a manž. Alena Balážová, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, 
zmluva o nájme bytu o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
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. 
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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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
      V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
   
 
 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.4. prenájom nehnuteľností - 1-izbový bytu č. 6 pre nájomcu Emila Baláža ml. 
a manželku Alenu do 31.03.2015 za cenu regulovaného nájmu 26,15 €/mesiac - 
s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Emil Baláž ml. 
a manž. Alena Balážová, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, zmluva 
o nájme bytu o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................  313,80 €. 
 
 
  

U z n e s e n i e  č. 803 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
      
 2.1.5. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 9  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Tomáša 
Súdneho a Annu Ištokovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  
v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 25,09 
€/mesiac - s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý má menovaný Tomáš 
Súdny, bude splácať a v prípade, že dlh splácať nebude, zmluva o nájme bytu o 2 roky 
nebude opätovne predĺžená. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 
 
 Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
     V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom 
ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy 
považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
   
 
 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.5. prenájom nehnuteľností - 1-izbový byt č. 9 pre nájomcu Tomáša Súdneho 
a Annu Ištokovú do 30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac - 
s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý má menovaný Tomáš Súdny, bude 
splácať a v prípade, že dlh splácať nebude, zmluva o nájme bytu o 2 roky nebude 
opätovne predĺžená. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje......................................................................  301,08 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 804 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.6. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Evu Botlovú 
na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená do 31.05.2016 za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac. 
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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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
      V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
   
 
 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.6. prenájom nehnuteľností - 1-izbový byt č. 10 pre nájomcu  Evu Botlovú do 
31.05.2016 za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje......................................................................  301,08 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 805 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 2.1.  u r č u j e  
 
 2.1.7. prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 13  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcu  Annu 
Kocúrovú na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  
zmluva  zverejnená do 31.05.2016 za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac. 
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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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
      V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
   
 
 2.2.  s c h v a ľ u j e   
 
 prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslo 1725, orientačným 5A, na 
ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov na  dobu určitú s účinnosťou  odo  dňa 
nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená. 
 
 2.2.7. prenájom nehnuteľností – 1-izbový byt č. 13 pre nájomcu  Annu Kocúrovú  
do 31.05.2016  za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................  301,08 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 806 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 3.1.  u r č u j e  
 
 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 17  v dome so súpisným číslom 2345, 
orientačným číslom 41, na ulici  Halalovka v Trenčíne  pre nájomcu  Eriku Minárikovú 
a manžela Petra na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   
bude  zmluva  zverejnená do 30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 85,61 €/mesiac - 
s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Erika Mináriková 
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a Peter Minárik, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, zmluva o nájme bytu 
o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Odôvodnenie: 
 
 Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 
bytu: 

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

- neporušil 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. 
   
 
 3.2.  s c h v a ľ u j e  
 
 prenájom nehnuteľnosti  - 3-izbového bytu č. 17  v dome so súpisným číslom 2345, 
orientačným číslom 41, na ulici  Halalovka v Trenčíne  pre nájomcu  Eriku Minárikovú 
a manžela Petra na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   
bude  zmluva  zverejnená do 30.04.2015 za cenu regulovaného nájmu 85,61 €/mesiac - 
s podmienkou, že dlh na komunálnom odpade, ktorý majú menovaní Erika Mináriková 
a Peter Minárik, budú splácať a v prípade, že dlh splácať nebudú, zmluva o nájme bytu 
o 2 roky nebude opätovne predĺžená. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje..................................................................... 1.027,32 €.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 807 
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   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 4.1.  u r č u j e  
 
 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 2201, 
orientačným číslom 94, na ulici  Hodžova v Trenčíne  pre nájomcu  Adrianu Mišovcovú na  
dobu neurčitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená za cenu regulovaného nájmu 67,91 €/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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Odôvodnenie: 
 
 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 podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
      Zmluva o nájme bytu bola uzatvorená s nájomcom na dobu určitú do 30.4.2013 
s podmienkou, že nájomca sa zaviazal zabezpečiť všetky stavebné práce na vlastné náklady z 
dôvodu, že byt bol značne opotrebovaný a nebol užívania schopný. Tento byt sa nachádza 
v bezbariérovom dome a nájomca spĺňa podmienky pre užívanie takéhoto bytu z dôvodu, že 
sa ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. 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. 
   
 
 4.2.  s c h v a ľ u j e  
 
 prenájom nehnuteľnosti  - 1-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 2201, 
orientačným číslom 94, na ulici  Hodžova v Trenčíne  pre nájomcu  Adrianu Mišovcovú na  
dobu neurčitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená za cenu regulovaného nájmu 67,91 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje...................................................................... 814,92 €.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 808 
 k Návrhu  na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 
Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 zriadenie odplatného vecného bremena (VB) na dobu neurčitú v súvislosti so 
stavbou kanalizačnej prípojky v prospech oprávnených z vecného bremena Ing. Antona 
Prna s manž. Ing. Renátou na pozemkoch v k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín -  C-
KN parc.č. 3397/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.080 m2 a C-KN parc.č. 3397/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, zapísané na LV  č. 1,  pričom VB sa v zmysle 
GP č. 33183287-94-12  a Znaleckého posudku č. 8/2013 vzťahuje na časť parciel o výmere  
677 m2 (vrátane ochranného pásma z každej strany 1,5 m).  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného: 

- strpieť na pozemkoch v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 3397/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1.080 m2 a C-KN parc.č. 3397/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere     
195 m2 výstavbu, umiestnenie a prevádzku kanalizačnej prípojky k budúcej 
novostavbe rodinnému domu oprávnených v rozsahu vymedzenom GP č. 33183287-
94-12 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete 
kanalizácie na p.č. 3397/1 a 3397/2  a vyznačenia ochranného pásma zo dňa 



 
55 

 

04.10.2012 vyhotoveného Ing. Branislavom Novákom, úradne overeného Správou 
katastra Trenčín pod č. 1092/12 dňa 08.11.2012,   

- strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie 
kanalizačnej prípojky v prospech oprávnených a nimi poverených osôb a organizácií. 

 
Výška odplaty bola stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 14.02.2013 
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Brenišinom. 
 
Celková výška odplaty predstavuje po zaokrúhlení.............................................  1.980,- €. 
 
Odôvodnenie: 
 

Investor stavby kanalizačnej prípojky Ing. Anton Prno s manž. požiadali Mesto 
Trenčín ako vlastníka predmetných pozemkov o uzatvorenie Zmluvy  o zriadení vecného 
bremena. Kanalizačná prípojka bude slúžiť pre budúcu novostavbu rodinného domu Ing. Prna 
s manž., ktorá bude umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 2170/1, 2175/2, 2175/83, 
2175/117, 2175/119 a 3398/6. Stavba bude realizovaná na základe príslušného rozhodnutia 
Mesta Trenčín oprávňujúceho vykonať stavbu predmetnej kanalizačnej prípojky.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 809 
 k Návrhu na vysporiadanie stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva  Mesta 
Trenčín a na zrušenie uznesenia MsZ č. 745 zo dňa 21.02.2013 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 A/ s ch v a ľ u j e 
 
 1/ prijatie daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva Mesta 
Trenčín  
 
Ide o stavebné objekty :  
1. SO 03.1 Rozšírenie verejného vodovodu  
2. SO 04.1 Rozšírenie verejnej kanalizácie  
v k.ú. Kubrá v lokalite Na Kameni, nachádzajúcich sa na pozemkoch v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 1995/82, 2314/9,1995/152, 1995/153 od investora MONOLIT Slovakia, s.r.o., 
Trenčín. Stavebné objekty boli povolené užívať ako vodné stavby Kolaudačným rozhodnutím 
č.j. OÚŽP/2012/00231-007/TNI zo dňa 24.02.2012, právoplatné dňom 20.03.2012.  
 
 
 2/ kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora 
MONOLIT Slovakia, s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

a) novovytvorená C-KN parc.č. 1995/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.614 
m2, odčlenený GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1995/81 a 1995/82,  

b) novovytvorená C-KN parc.č. 1995/153 ostatné plochy o výmere 241 m2, odčlenený 
GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1995/81,  

c) novovytvorená C-KN parc.č. 2317/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, 
odčlenený GP z pôvodnej C-KN parc.č. 2317/4,  
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d) novovytvorená C-KN parc.č. 2317/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, 
odčlenený GP z pôvodnej C-KN parc.č. 2317/6,. 

 
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................................3,- €. 

 
 
 3/  kúpu stavebných objektov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora 
MONOLIT Slovakia, s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

a) SO 01 Komunikácia časť SO 01.1 Cesty a chodník - umiestnený na pozemkoch 
v k.ú. Kubra – C-KN parc.č. 1995/82 a 2314/9, za kúpnu cenu 1,- €. 

b) SO 01 Komunikácia časť SO 01.2 Priepust – umiestnený na pozemkoch v k.ú. 
Kubra –       C-KN parc.č. 1999/6, 2317/20, 2317/17, 2317/19, za kúpnu cenu 1,- €. 

c) SO 07 Verejné osvetlenie - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra –  C-KN parc.č. 
1995/82, za kúpnu cenu 1,- €. 

       Stavebné objekty bolo povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. 
UŽPDI-120364/2011-002/Mi zo dňa 25.04.2012, právoplatné dňom 27.04.2012. 

d)  SO 02 Križovatka s cestou I/61 - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 2320/2, za kúpnu cenu 1,- €. Stavebný objekt bolo povolené užívať na základe 
Kolaudačného rozhodnutia č.j. UŽPDI-441/14873/2012-3/Mi zo dňa 27.04.2012, 
právoplatné dňom 27.04.2012 

 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................................4,- €. 
 
 
 4/ prevzatie nájomného vzťahu založeného Nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 
02.12.2009 medzi prenajímateľom Urbárska obec Kubrá – Trenčín a nájomcom MONOLIT 
Slovakia, s.r.o., na dobu 99 rokov s predkupným právom, zapísaná na LV č. 3643. Nájomný 
vzťah sa bude týkať pozemkov v k.ú. Kubrá – novovytvorená C-KN parc.č. 1999/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 103 m2,  novovytvorená C-KN parc.č. 2317/20 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 11 m2, odčlenené GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1999/2 a 2317/5, 
na ktorých je umiestnený SO 01 Komunikácia časť SO 01.2 Priepust. 
Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy: 

- doba nájmu 99 rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia, 
- predkupné právo Mesta Trenčín na predmetné pozemky, 
- celkové nájomné (zároveň kúpna cena ) boli uhradené spoločnosťou MONOLIT 

Slovakia, s.r.o., takže Mestu Trenčín nevzniknú žiadne náklady spojené s týmto 
prenájmom, 

- prenajímateľ sa zaviaže, že v lehote do 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
vysporiada vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom a v rovnakej lehote uzatvorí 
s nájomcom kúpnu zmluvu na predmetné pozemky; v prípade, ak prenajímateľ nesplní 
tento záväzok, uhradí nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (tisíc euro), 

- prenajímateľ túto zmluvu predloží do 60 dní odo účinnosti na správu katastra so 
žiadosťou o zápis zmeny užívacích práv k pozemkom, ktoré sú predmetom prenájmu. 
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U z n e s e n i e  č. 810 
 k Návrhu na vysporiadanie stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva  Mesta 
Trenčín a na zrušenie uznesenia MsZ č. 745 zo dňa 21.02.2013 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 B/ r u š í  
 
 s účinnosťou od 21.02.2013 uznesenie MsZ č. 745 zo dňa 21.02.2013, ktorým MsZ 
v Trenčíne: 
 
 

s ch v á l i l o 
 
 1/ prijatie daru  - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva Mesta 
Trenčín  
 
Ide o stavebné objekty :  
3. SO 03.1 Rozšírenie verejného vodovodu  
4. SO 04.1 Rozšírenie verejnej kanalizácie  
v k.ú. Kubrá v lokalite Na Kameni, nachádzajúcich sa na pozemkoch v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 1995/82, 2314/9,1995/107, 1995/108 od investora MONOLIT Slovakia, s.r.o., 
Trenčín. Stavebné objekty boli povolené užívať ako vodné stavby Kolaudačným rozhodnutím 
č.j. OÚŽP/2012/00231-007/TNI zo dňa 24.02.2012, právoplatné dňom 20.03.2012.  
 
 2/ kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora 
MONOLIT Slovakia, s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

e) novovytvorená C-KN parc.č. 1995/82 ostatné plochy o výmere 2.592 m2, odčlenený 
GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1995/82, za kúpnu cenu 1,- €, 

f) novovytvorená C-KN parc.č. 1995/107 orná pôda o výmere 241 m2, odčlenený GP 
z pôvodnej C-KN parc.č. 1995/82, za kúpnu cenu  1,- €, 

g) novovytvorená C-KN parc.č. 2317/9 ostatná plocha o výmere 97 m2, odčlenený GP 
z pôvodnej C-KN parc.č. 2317/6, za kúpnu cenu 1,- €, 

 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................................3,- €. 
 
 3/  kúpu stavebných objektov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora 
MONOLIT Slovakia, s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

d) SO 01 Komunikácia časť SO 01.1 Cesty a chodník - umiestnený na pozemkoch 
v k.ú. Kubra – C-KN parc.č. 1995/82 a 2314/9, za kúpnu cenu 1,- €. 

e) SO 01 Komunikácia časť SO 01.2 Priepust – umiestnený na pozemkoch v k.ú. 
Kubra –       C-KN parc.č. 1999/5, 2317/10, 2317/9, za kúpnu cenu 1,- €. 

f) SO 07 Verejné osvetlenie - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra –  C-KN parc.č. 
1995/82, za kúpnu cenu 1,- €. 

       Stavebné objekty bolo povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. 
UŽPDI-120364/2011-002/Mi zo dňa 25.04.2012, právoplatné dňom 27.04.2012. 

d)  SO 02 Križovatka s cestou I/61 - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 2320/2, za kúpnu cenu 1,- €. Stavebný objekty bolo povolené užívať na 
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základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. UŽPDI-441/14873/2012-3/Mi zo dňa 
27.04.2012, právoplatné dňom 27.04.2012 

 
Celková kúpna cena predstavuje .....................................................................................4,- €. 
 
 4/ prevzatie nájomného vzťahu založeného Nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 
02.12.2009 medzi prenajímateľom Urbárska obec Kubrá – Trenčín a nájomcom MONOLIT 
Slovakia, s.r.o., na dobu 99 rokov s predkupným právom, zapísaná na LV č. 3643. Nájomný 
vzťah sa bude týkať pozemkov v k.ú. Kubrá – novovytvorená C-KN parc.č. 1999/5 ostatná 
plocha o výmere 103 m2,  novovytvorená C-KN parc.č. 2317/10 ostatná plocha o výmere 11 
m2, odčlenené GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1999/2 a 2317/5, na ktorých je umiestnený SO 01 
Komunikácia časť SO 01.2 Priepust. 
 
Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy: 

- doba nájmu 99 rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia, 
- predkupné právo Mesta Trenčín na predmetné pozemky, 
- celkové nájomné (zároveň kúpna cena ) boli uhradené spoločnosťou MONOLIT 

Slovakia, s.r.o., takže Mestu Trenčín nevzniknú žiadne náklady spojené s týmto 
prenájmom, 

- prenajímateľ sa zaviaže, že v lehote do 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
vysporiada vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom a v rovnakej lehote uzatvorí 
s nájomcom kúpnu zmluvu na predmetné pozemky; v prípade, ak prenajímateľ nesplní 
tento záväzok, uhradí nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (tisíc euro), 

- prenajímateľ túto zmluvu predloží do 60 dní odo účinnosti na správu katastra so 
žiadosťou o zápis zmeny užívacích práv k pozemkom, ktoré sú predmetom prenájmu. 

 
 
Odôvodnenie:  

 
Po zasadnutí MsZ konanom dňa 21.02.2013 predložil investor nový geometrický plán, 

ktorým sa parcely zlúčili a znova rozdeľovali, čím došlo k zmene číslovania parciel aj výmery 
niektorých parciel. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť nové uznesenie. Ide o 
zabezpečenie prevádzky a údržby stavebných objektov pre zásobovanie novej IBV Na kameni 
pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Po prevzatí predmetných 
stavebných objektov  do majetku mesta bude zabezpečená prevádzka a údržba predmetného 
majetku spoločnosťou TVS, a. s. a následne bude majetok vložený ako nepeňažný vklad 
Mesta Trenčín do spoločnosti TVK, a. s. Po majetkovoprávnom vysporiadaní bude 
komunikácia zaradená do siete miestnych komunikácií a verejné osvetlenie bude odovzdané 
do prevádzky správcovi verejného osvetlenia. Prevzatím nájomného vzťahu k pozemkom, na 
ktorých je umiestnený stavebný objekt SO 01 Komunikácia časť SO 01.2 Priepust, bude 
zabezpečený vzťah k pozemkom pod stavebným objektom, ktorý bude majetkom mesta.  
Vzhľadom  k prebiehajúcim dedičským konaniam nie je v súčasnej dobe možné uzatvoriť 
kúpnu zmluvu a preto sa vzťah k pozemkom pod týmto stavebným objektom zabezpečí cestou 
uzatvorenia nájomnej zmluvy. Celkové nájomné (zároveň kúpna cena) boli uhradené 
spoločnosťou MONOLIT Slovakia, s.r.o., takže Mestu Trenčín nevzniknú žiadne náklady 
spojené s týmto prenájmom.    
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U z n e s e n i e  č. 811 
 k Návrhu na kúpu vonkajšieho osvetlenia  do vlastníctva  Mesta Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
            s c h v a ľ u j e   
 
 kúpu vonkajšieho osvetlenia umiestneného na fasáde domu Ul. Vojtecha 
Zamarovského 8/64 v Trenčíne s Ing. Petrom Cíbikom za celkovú kúpnu cenu 1,- €.  
 
Odôvodnenie: 
 
 Osvetlenie osvetľuje chodník a verejné priestranstvo v majetku mesta. Spoločnosť 
Siemens, s.r.o. súhlasí s prevzatím zrekonštruovaného a novovybudovaného 1 ks osvetlenia 
do svojej správy. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 812 
 k Návrhu na prenájom nehnuteľného majetku  Mestom Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 prenájom nehnuteľnosti - pozemku, v k. ú. Trenčín C-KN par 1341/3 vo výmere 
208 m2  pre Mesto Trenčín od Marcom - com, s.r.o., Trenčín na dobu neurčitú, za cenu vo 
výške 7,96 €/m2  ročne,  v súlade s bodom  5 písm. b/ čl. 8 VZN 12/2011.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje.......................................................................1.655,68 €. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Pozemok sa nachádza pod chodníkom na Štefánikovej ulici.  Konateľ spoločnosti  
dlhodobo žiada o majetkovoprávne vysporiadanie predmetného pozemku formu nájmu. 
Uvedená suma je zahrnutá v schválenom rozpočte pre rok 2013. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 813 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 663 zo dňa 12.12.2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

r u š í 
 
 s účinnosťou od 12.12.2012 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 663 
zo dňa 12.12.2012, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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 s ch v á l i l o  
 
 prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov o celkovej výmere 40,40 m2, 
nachádzajúcich sa na I. poschodí v objekte kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 
v Trenčíne, pre Jaroslava Tureka, Inovecká 1147/50, Trenčín, za účelom 
* reštaurovania starých gramofónov 
* uskladnenie, opravy a údržby starých (starožitných) gramofónov a rádií 
* výroby technických divadelných rekvizít 
* opravy elektronických zariadení (rádií, zosilňovačov, mixov a pod.) 
* opravy kabeláže (elektrickej a signálovej) 
na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu nájmu 79,66 €/m2 ročne. 
 
Celková cena nájmu predstavuje ročne..................................................................    3218,26 €. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Jaroslav Turek požiadal o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne,  za účelom reštaurovania 
starých gramofónov,  uskladnenie, opravy a údržby starých (starožitných) gramofónov a rádií, 
výroby technických divadelných rekvizít, opravy elektronických zariadení (rádií, 
zosilňovačov, mixov a pod.), opravy kabeláže (elektrickej a signálovej). Na základe 
schváleného uznesenia MsZ č. 663 zo dňa 12.12.2012 vyzval útvar majetku mesta žiadateľa 
na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Žiadateľ  do dnešného dňa na výzvu 
nereagoval a k uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorov nepristúpil.   
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 814 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s. 
 
 

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 Tren čín a.s., 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) 
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za sumu 79,66 €/m²/rok 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) za sumu 47,80 €/m²/rok – t. 
z. pri celkovej výmere nebytových priestorov patriacich do tejto kategórie predstavuje 
celkové  nájomné za tieto priestory sumu vo výške 10.086,45 € ročne, 

- 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) za sumu vo výške 1,- € za celé 
obdobie trvania tejto zmluvy 

na dobu určitú od 1.4.2013 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka do 31.3.2014. 
 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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: Hokejový klub DUKLA Tren čín a.s., 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) 
za sumu 79,66 €/m²/rok 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) za sumu 47,80 €/m²/rok – t. 
z. pri celkovej výmere nebytových priestorov patriacich do tejto kategórie predstavuje 
celkové  nájomné za tieto priestory sumu vo výške 10.086,45 € ročne, 
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- 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) za sumu vo výške 1,- € za celé 
obdobie trvania tejto zmluvy 

na dobu určitú od 1.4.2013 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka do 31.3.2014. 

      So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 815 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., a Hokejový klub 
DUKLA Trenčín,  a. s. 
 

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 Tren čín n.o., IČO: 36119300 a 
Hokejový klub DUKLA Tren čín,  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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové 
nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 
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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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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: Hokejový klub DUKLA Tren čín n.o., IČO: 36119300 a 
Hokejový klub DUKLA Tren čín,  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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové 
nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 816 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre B&B Lighting, s.r.o., Športovcov 7, 914 41  Nemšová,  za 
účelom prevádzkovania denného baru   
 

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 B&B Lighting, s.r.o., Športovcov 7, 914 41  Nemšová, IČO 
45428361 za účelom prevádzkovania denného baru  o  výmere 217,30 m² nachádzajúcich sa 
na II. nadzemnom podlaží zimného štadióna P.D., na dobu určitú od 1.4.2013 do 31.3.2014 
s účinnosťou v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za   nájomné  v období od 
1.4.2013 do 31.8.2013 vo výške 800,00 €/1 mesiac vrátane energií a v období od 1.9.2013 do 
31.3.2014 vo výške 1200,00 € /1 mesiac vrátane energií. 
 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín v roku 2012 ako naplnenie uznesenia č. 457 z mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 14.6.2012 „zabezpečiť 
minimálne prevádzku zimného štadióna na ďalšiu jednu sezónu“ vyhlásilo svoj zámer 
v regionálnej tlači a na webovej stránke Mesta Trenčín prenajať 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  nebytové priestory 
v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ul. v Trenčíne za účelom 
prevádzkovania denného baru formou elektronickej aukcie. Do el. aukcie sa neprihlásil žiadny 
záujemca. Dňa 28.8.2012 bola organizácii doručená žiadosť spoločnosti B&B Lighting, s.r.o., 
Športovcov 7, 914 41  Nemšová o prenájom predmetných priestorov podľa podmienok 
uvedených v elektronickej aukcii. Z dôvodu zachovania prevádzky, obsadenia priestorov a 
nakoľko sa jednalo o jediného záujemcu o prenájom priestorov, MHSL, m.r.o., TN pristúpilo 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na obdobie od 1.10.2012 do 31.3.2013. Po dobu trvania tejto 
zmluvy nájomca preinvestoval cca 12 tis. € do zveľadenia prenajatých priestorov. Rozdielne 
ceny prenájmu sú z dôvodu užívania priestorov mimo hokejovej sezóny a počas hokejovej 
sezóny. MHSL, m.r.o., Trenčín 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.  
 
 
 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 
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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 B&B Lighting, s.r.o., Športovcov 7, 914 41  Nemšová,         
IČO 45428361 za účelom prevádzkovania denného baru  o  výmere 217,30 m² 
nachádzajúcich sa na II. nadzemnom podlaží zimného štadióna P.D., na dobu určitú od 
1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za   
nájomné  v období od 1.4.2013 do 31.8.2013 vo výške 800,00 €/1 mesiac vrátane energií 
a v období od 1.9.2013 do 31.3.2014 vo výške 1200,00 € /1 mesiac vrátane energií. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 817 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Tomáša Bartáka, Mateja Bela 19/23, 911 08 Trenčín,  za 
účelom prevádzkovania  kusov nápojových automatov 
 
 

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 Tomáša Bartáka, Mateja Bela 19/23, 911 08 Trenčín, IČO 
41445554 za účelom prevádzkovania 3 kusov nápojových automatov (2  ks na I. NP a 1 ks na 
II. NP) o celkovej výmere 7,5 m²,  nachádzajúcich sa v objekte zimného štadióna, na dobu 
určitú od 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové mesačné 
nájomné 125,52 €. 
 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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.  
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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 Tomáša Bartáka, Mateja Bela 19/23, 911 08 Trenčín, IČO 
41445554 za účelom prevádzkovania 3 kusov nápojových automatov (2  ks na I. NP a 1 ks na 
II. NP) o celkovej výmere 7,5 m²,  nachádzajúcich sa v objekte zimného štadióna, na dobu 
určitú od 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové mesačné 
nájomné 125,52 €. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 818 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, 
Považská 34, 91101 Trenčín,  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich 
priestorov 
 

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 1.4.2013 do 31.3.2014 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.  
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Odôvodnenie: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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 
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 1.4.2013 do 31.3.2014 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. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 819 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín,  n.o. 
 
 

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 Tren čín n.o., 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. 
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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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania tejto 
zmluvy. 
 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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: Hokejový klub DUKLA Tren čín n.o., 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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania tejto 
zmluvy. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
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U z n e s e n i e  č. 820 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín,  n.o., za účelom 
poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov 
 

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 Tren čín,  n.o., 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 1.4.2013 do 31.3.2014 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 
47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie 
trvania zmluvy. 

 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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: Hokejový klub DUKLA Tren čín,  n.o., 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 1.4.2013 do 31.3.2014 
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s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 
47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie 
trvania zmluvy. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 821 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín,  a. s., 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 Tren čín,  a. s., IČO: 36324051 za 
účelom nájmu reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch, na 
stenách v objekte zimného štadióna, na dobu určitú od 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za nájomné v období od 1.4.2013 do 31.8.2013 vo výške 1,00 € 
a v období od 1.9.2013 do 31.3.2014 vo výške 312,50 € vrátane 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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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, 
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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 Tren čín,  a. s., IČO: 36324051 za 
účelom nájmu reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch, na 
stenách v objekte zimného štadióna, na dobu určitú od 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za nájomné v období od 1.4.2013 do 31.8.2013 vo výške 1,00 € 
a v období od 1.9.2013 do 31.3.2014 vo výške 312,50 € vrátane DPH/1 mesiac. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 822 
 k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v Zimnom štadióne Pavla Demitru na 
ulici Považská 34 v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín,  a. s., za účelom 
poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov.  
 
 

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 Tren čín,  a. s., 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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania 
zmluvy. 
 
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: 
  
 MHSL, m.r.o., Trenčín 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 
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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: Hokejový klub DUKLA Tren čín,  a. s., 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 1.4.2013 do 31.3.2014 s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania 
zmluvy. 
 
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý je zapracovaný v texte uznesenia. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 823 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku 
na dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva 
realizovanej postupom verejnej súťaže „Výpočtová technika“   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú  zákazku na dodanie tovaru  
„Výpo čtová technika“, ktorej predmetom je nákup výpočtovej a komunikačnej techniky 
a súvisiaceho príslušenstva,  s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 150 000,- € bez 
DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude 
uzavretie rámcovej dohody na 2 roky. 
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U z n e s e n i e  č. 824 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku 
na uskutočnenie stavených prác „Realizácia mestskej komunikácie na ulici Zelnica“   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Realizácia mestskej komunikácie na ulici Zelnica“, s predpokladanou 
hodnotou zákazky maximálne 50 000,- € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako 
verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 825 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku 
na uskutočnenie stavených prác „Nový cintorín – Bočkove sady“   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Nový cintorín – Bočkove sady“, s predpokladanou hodnotou zákazky 
maximálne 329 166,66 € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 
výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 826 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku 
na uskutočnenie stavených prác „Realizácia chodníka a prechodu pre chodcov v Biskupiciach 
na ulici Legionárska“   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Realizácia chodníka a prechodu pre chodcov v Biskupiciach na ulici 
Legionárska“, s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 30 833,33 € bez DPH,  ktorú 
vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o 
dielo.  
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U z n e s e n i e  č. 827 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku 
na uskutočnenie stavených prác „Trhovisko pri Družbe Trenčín - prestrešenie“   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podprahovú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Trhovisko pri Družbe Trenčín - prestrešenie“, s predpokladanou 
hodnotou zákazky maximálne 175 000,- € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako 
verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 828 
 k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazku 
na dodanie tovarov ,,Dodanie pracovnej výstroje“ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na dodanie tovaru ,, 
Dodanie pracovnej výstroje“, ktorej predmetom je kúpa pracovnej výstroje pre príslušníkov 
Mestskej polície v Trenčíne, s predpokladanou hodnotou zákazky 22 768,- € bez DPH, ktorú 
vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej 
dohody.   
 
 

U z n e s e n i e  č. 829 
 k Návrhu na prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. peňažným vkladom v súvislosti s realizáciou projektu 
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ 
a na schválenie uzavretia Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: 
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ 
medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1. s c h v a ľ u j e 
 
 v nadväznosti na uznesenie č. 556 zo dňa 17.12.2009 a vysúťažené náklady na 
realizáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou             
v Trenčianskom regióne“: 
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 a) prevzatie záväzku Mesta Trenčín na zvýšenie základného imania v spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom sídlo: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 
302 724 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, 
vložka číslo 10100/R ( ďalej len „emitent“ alebo „TVK, a.s.“ ) vo forme upísania 1.704 kusov 
kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € spolu v sume 
zodpovedajúcej 57.936,-€, pri a to peňažným vkladom do základného imania emitenta s 
nasledovnými podmienkami : 
 
- hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania upísaním akcií je 57 936,- €, 
 
- splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania je : 
 
    · 30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 14 
dní od prijatia uznesenia valného zhromaždenia TVK, a.s. o zvýšení základného imania   
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € 
(ďalej len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“), 
    · 30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 1 
roka od  prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 
    · 40% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 2 
rokov od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 
 
 b) uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: 
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ 
so spoločnosťou TVK a.s. so sídlom: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724, ktorej 
účelom je úprava práv a povinností účastníkov tejto zmluvy pri zabezpečení financovania 
realizácie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v 
Trenčianskom regióne za nasledovných podmienok: 
 
-  Mesto Trenčín sa pre potreby realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ zaväzuje poskytnúť na 
písomnú výzvu TVK, a.s. na upisovanie kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej 
hodnote jednej akcie 34,- € peňažný vklad do základného imania spoločnosti TVK, a.s. v 
sume zodpovedajúcej 57.936,- €. 
 
-  Mesto Trenčín poskytne spoločnosti TVK, a.s. horeuvedený peňažný vklad 
nasledovne : 
 
 · 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 14 dní od 
prijatia uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a. s. o zvýšení základného imania 
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € 
(ďalej len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“) 
 · 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 1 roka od 
prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania 
 · 40% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 2 rokov od 
prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. 
 
-  Použitie finančných prostriedkov získaných peňažným vkladom Mesta Trenčín do 
základného imania spoločnosti TVK, a.s. bude účelovo viazané. Spoločnosť TVK, a.s. sa 
zaväzuje ich použiť výhradne za účelom výstavby resp. intenzifikácie vodovodov a 
kanalizácií v Meste Trenčín. 
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 2. r u š í  
 
 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.556 zo dňa 17.12.2009 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 830 
 k Správe o splnení  Uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 652,  doplnenie 
bodu 6, zo dňa 12.12.2012 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Správu o splnení Uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 652,  doplnenie 
bodu 6, zo dňa 12.12.2012.                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
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 :  
 
 
JUDr. Rastislav K U D L A, dňa ....................................................................................... 
 
  

JUDr. Milan K O V Á Č I K, dňa ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Zuzana Žofčínová, 
                dňa 24.04.2013 


