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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného  

dňa 21. júna 2017 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

U z n e s e n i e  č. 941 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2017. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2017           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 942 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

schváleného pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 943 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1. s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu     Programového     rozpočtu      Mesta    Trenčín     na   rok   2017   v   zmysle   

schválených pozmeňovacích návrhov, ktoré znejú: 

 

 

1) 

 

V časti bežných príjmov,  bežných a  kapitálových výdavkov  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

 

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

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

múzea navrhujem  zvýšiť o plus 5.000 €, t.j. doteraz nerozpočtované. Na základe 
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rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne je mesto Trenčín ako vlastník 

objektu „Dom župný“ na Mierovom námestí 46 (Trenčianske múzeum), národnej 

kultúrnej pamiatky, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 

a nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín, povinné realizovať nasledovné 

opatrenia: 

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

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

c) Farebne upraviť dočasne drevenú výplň vstupu na schodisko 

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

0422, položku 717: Chodník Čerešňový sad IA16 navrhujem znížiť o mínus – 3.250 €, 

t.j. na 15.150 €. Realizácia akcie je ukončená.  

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

položku 717: ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie – IA16 (15.000 €) 

navrhujem znížiť o mínus – 1.750 €, t.j. na 58.250 €. 

 

 

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

klasifikácia 0810, položku 717: Verejné športovisko Nábrežná navrhujem zvýšiť 

o ďalších + 11.000 €, t.j. spolu na 82.000 €. Zvýšenie vyplýva z predbežnej hodnoty 

zákazky. 

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

položku ZŠ Veľkomoravská 713:  Umývačka riadu navrhujem zvýšiť o plus + 4.500 

€, doteraz nerozpočtované. Súčasná umývačka riade je havarijnom stave, nákup novej 

umývačky zodpovedá aj zvýšenému počtu vydaných obedov vrátane príslušenstva. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Križovatka pri Bille – CSS 

navrhujem znížiť o mínus – 6.800 €, t.j. na 61.200 €. Realizácia akcie ukončená. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Napojenie ul. Opatovská na ul. 

Armádna pri VÚO – IA 16 (70.000 €) navrhujem znížiť o mínus – 3.700 €, t.j. na 

136.300 €. Akcia sa nebude v roku 2017 realizovať, začiatok realizácie sa predpokladá 

v roku 2018 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Mestský zásah Sever - úprava 

hrádze na Sihoti IA16 navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €. 

 

 

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

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

34.000 €. Finančné prostriedky na úpravu programového  vybavenia MP Manager modulu 

„ Evidencia parkovacích kariet“ podľa požiadaviek  užívateľov resp. požiadaviek, 

vychádzajúcich z doterajšieho používania uvedeného softvéru 
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10. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, 

funkčná klasifikácia 0451, položku 637: Automaty, rampy – servis navrhujem znížiť 

o ďalších – 3.000 €, t.j. spolu na 14.860 €. Zníženie na základe vysúťaženej ceny.  

 

 

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

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

na 11.550 €. 

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

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

doteraz nerozpočtované. Finančné prostriedky na prenájom motorového vozidla na 

zabezpečenie odťahu vozidiel z územia mesta Trenčín, ktoré tvoria prekážku cestnej  

premávky v zmysle §43 cestného zákona. 

 

 

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

funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus 

– 5.500 €, t.j. na 28.250 €. Zníženie na základe skutočného čerpania a predpokladaného 

vývoja očakávaných výdavkov do konca roka. 

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

funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť 

o plus + 5.500 €, t.j. na 46.500 €. Zakúpenie materiálu potrebného k prevádzke letnej 

plavárne podľa doterajšieho vývoja spotreby čistiacich prostriedkov po ukončení čistenia 

bazénov a spotreby bazénovej chémie pri prvom spustení. 

 

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

položku 717: ZŠ Kubranská  - Stavebné úpravy spojovacej chodby – IA16 

navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 73.000 €. 

 

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

položku 716: ZŠ Kubranská  - PD stavebné úpravy spojovacej chodby – IA16 

navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočtované. Pre zabezpečenie 

plánovanej rekonštrukcie spojovacej chodby je potrebné zabezpečiť projektovú 

dokumentáciu nového riešenia. 

 

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

funkčná klasifikácia 0111, položku 716: Spoluúčasť na projektoch EÚ navrhujem 

znížiť o mínus – 17.750 €, t.j. na 14.290 €. 

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

0620, položku 637: PD Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika navrhujem zvýšiť 

o plus + 14.400 €, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektu na odborné ošetrenie 

stromov a drevín arboristrami. 
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19. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 

0620, položku 716: PD Park pre Úspech navrhujem zvýšiť o plus + 3.350 €, doteraz 

nerozpočtované. Vypracovanie projektu na rekonštrukcia chodníkov, sadové úpravy, 

zavlažovací systém, studňa a mobiliár. 

 

Projektové dokumentácie budú predložené k žiadosti o nenávratný finančných príspevok na 

zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 

klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Ide o 

výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre 

integrovaný regionálny operačný program. 

 

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

položku MŠ Považská  635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 

4.776 €, t.j. na 5.736 €. Výdavky sú určené na maľovanie interiérov – odstránenie 

poškodených omietok, celoplošné penetrovanie stien a stropov, vyspracovanie prasklín 

a trhlín, prebrúsenie nerovností, maľba bielou farbou 2x.  

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

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

 

 

2) 

 

 

V časti kapitálových  výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:       

 

 

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

funkčná klasifikácia 0111, položku: 717: Implementácia projektov EU navrhujem 

znížiť o mínus  - 22.440 €, t.j. na 169.560 €. 

 

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

položku 717: Obnova MŠ Šafárikova 11 navrhujem zvýšiť o plus + 11.640 €, doteraz 

nerozpočtované. Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej školy bude 

financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR 

v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného programu Kvalita 

životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

 

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

položku 717: Obnova MŠ Opatovská 654/39 navrhujem zvýšiť o plus + 10.800 €, 

doteraz nerozpočtované. Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej 

školy bude financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného 

prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného 
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programu Kvalita životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom 

regionálneho rozvoja. 

 

 

3) 

 

 

V časti kapitálových  výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:       

 

1. V programe 5. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 

09211, položku: 717: ZŠ Východná – MČ Juh – športové ihrisko IA16 

navrhujeme zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 170.500 €. Zvýšenie rozpočtu na 

porealizačné zameranie a autorský dozor. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 716: PD – rekonštrukcia cesty ul. Na 

Kamenci vr.novej cyklotrasy navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, t.j. na 3.000 €. 

Zníženie na základe skutočnej ceny za vypracovanie projektu. 

 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 716: PD Ul. Okružná navrhujem 

zvýšiť o plus + 500 €, doteraz nerozpočtované. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre 

plánovanú investičnú akciu mesta.  

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

klasifikácia 0810, položku 716: PD – Revitalizácia vnútrobloku Ul. Východná 

navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, t.j. na 2.400 €. Zabezpečenie naprojektovania 

odvodnenia požadovanej oblasti, ktoré v pôvodnom zámere nebolo.  

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

položku 717: ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení 

navrhujem znížiť o mínus – 1.100 €, t.j. na 31.900 €. Zníženie na základe skutočnej 

ceny na realizáciu akcie. 

 

 

4) 

 

V časti bežných  výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:       

 

 

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

funkčná klasifikácia 0310, položku: 610: Mzdy navrhujeme zvýšiť o plus + 30.500 

€, t.j. na 670.500 €, z toho plus + 16.000 € na dorovnanie zvýšeného počtu 

pracovných hodín v súvislosti s kontrolou parkovania vo vyhradených zónach a plus + 

14.500 € pre zvýšenie počtu pracovníkov Mestskej polície o 4 zamestnancov od 

09/2017 
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2. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

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

235.000 €, na poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. 

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

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

8.470 €, na ubytovanie, stravné, cestovné pre 4 nových policajtov počas kurzov odbornej 

spôsobilosti. 

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

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

74.750 €, na nákup pracovných odevov. 

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

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

45.980 €, na vstupné lekárske prehliadky, vstupné psychologické vyšetrenie, 

psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz, kolky. 

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

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

2.500 €, školné na kurzy odbornej spôsobilosti pre 4 nových policajtov od 09/2017. 

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

samospráve navrhujeme zvýšiť o plus + 48.300 €, t.j. na 17.898.300 €. 

 

 

5) 

 

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:                                 

 

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, 

funkčná klasifikácia 0820, položku 640: Ultramax s.r.o. - Módny veľtrh  Trenčín 

Mesto módy navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 € doteraz nerozpočtované. Dotácia 

na kultúrny program. 

2. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského 

úradu, funkčná klasifikácia 0170, položku 650: Splácanie úrokov a ostatné platby 

súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou fin.výpomocou a finančným prenájmom 

navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 187.880 €. 

 

 

6) 

 

V časti kapitálových  výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:                                 

 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: Mestské komunikácie Západ 

navrhujeme znížiť o mínus – 110.000 €, t.j. na 1.300 €.   

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: Chodník Hanzlíkovská IA 16 
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navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 16.900 €. Navýšenie na základe aktuálneho 

rozpočtu podľa projektovej dokumentácie. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: Chodník križovatka Majerská, 

Kasárenská, Na Kamenci IA16 navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 13.550 €. 

Navýšenie na základe aktuálneho rozpočtu podľa projektovej dokumentácie. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: Rekonštrukcia chodníka ul. 

Dukl.hrdinov navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované. (pravá 

strana chodníka od bytového domu Zlatovská 10 k Seko Dapa) 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: Rekonštrukcia ul. Vlárska 

navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 717: MČ Západ – Chodník + 

Cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú ul. IA16 navrhujem zvýšiť o plus + 

55.000 €, t.j. na 100.840 €. Dofinancovanie investičnej akcie, ktorá má vypracovanú 

projektovú dokumentáciu a naväzuje na novovybudovaný podchod. Navýšenie na základe 

aktuálneho rozpočtu podľa projektovej dokumentácie. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku: 716:  PD Hanzlíkovská navrhujem 

zvýšiť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu cesty. 

8. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná 

klasifikácia 0840, položku: 717: Vodovod cintorín Záblatie navrhujem zvýšiť o plus + 

10.000 €, doteraz nerozpočtované. 

 

7) 

 

V časti bežných  výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:      

 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Mierové námestie – 

rekonštrukcia navrhujem znížiť o mínus - 13.000 €, t.j. na 3.107.000 €. 

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

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 716: PD námestie Rozkvet  navrhujem 

zvýšiť o plus  + 13.000 €, t.j. na 15.000 €. 
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U z n e s e n i e  č. 944 

k Návrhu na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou 

záručnou a rozvojovou bankou  a.s.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u  j e   

 

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy so  Slovenskou záručnou a rozvojovou 

bankou a.s.    

 

  

 

 

U z n e s e n i e  č. 945 

k Návrhu na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, 

Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 

spoločnosť.     

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u  j e   

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym 

samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť, 

sídlo Zlatovská cesta  29, 911 37 Trenčín, IČO: 36 323 977 s nasledujúcimi podmienkami: 

 

a) cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu PAD zakúpi cestovný lístok na jazdu (jednosmerný 

cestovný lístok) len na území mesta Trenčín uhradí cestovné podľa platného cenníka 

tarify MHD Trenčín, a to bez ohľadu na spôsob úhrady - v hotovosti, dopravnou kartou, 

krajskou kartou multiCard, alebo časový predplatný lístok, s výnimkou úhrady 

základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v hotovosti u vodiča, pri 

ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify PAD, 

b) pre cestujúcich bude platiť „ Prepravný poriadok“ platný v PAD, 

c) zľavnený časový cestovný lístok MHD zakúpený občanom nad 60 rokov pred dátumom 

01.07.2017 bude akceptovaný pri preprave spojmi PAD až do dátumu ukončenia 

časového limitu na zakúpenom časovom lístku, 

d) v súvislosti s prestupnými jazdami budú platiť podmienky tarify MHD, 

e) v období od 01.07.2017 do 31.12.2017 (skúšobné obdobie), bude spolupráca 

realizovaná bez nároku TSK na prípadnú  refundáciu úbytku tržieb z cestovného, 

spôsobených rozdielnymi sadzbami cestovného; počas tejto doby bude SAD Trenčín 

spracovávať štatistiky o počte prepravených cestujúcich v kalendárnom mesiaci,  

f) na základe výsledkov štatistík v období od 01.07.2017 do 31.10.2017  si Zmluvné 

strany dohodnú podmienky náhrady tržieb z cestovného TSK a/alebo Mesta, 

vyvolaných rozdielnou sadzbou cestného v tarife MHD a tarife PAD na nastávajúce 

obdobie t.j. od 01.01.2018, vrátane možnosti vylúčenia poskytovania náhrady,  

g) dodatkom určená náhrada z úbytku tržieb z cestovného môže byť najviac v sume 

rozdielu cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, ktoré by 

podľa štatistík o počte prepravených cestujúcich bolo uhradené podľa  tarify PAD;  

dodatok musí byť uzatvorený najneskôr do 31.03.2018, inak zmluva zanikne, 
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h) v prípade zániku zmluvy márnym uplynutím lehoty na uzatvorenie dodatku, bude mať 

Mesto a/alebo TSK nárok na finančné vyrovnanie vo výške úbytku tržieb z cestovného 

v dôsledku využívania autobusov PAD pre MHD vo období od 01.01.2018 do 

31.03.2018, t.j. vo výške rozdielu cestovného uhradeného podľa cenníka tarify MHD 

a cestovného, ktoré by podľa podkladov  Dopravcu bolo uhradené podľa  tarify PAD,  

i) záväzok mesta riešiť situáciu v prípade, ak počet prepravených cestujúcich v niektorom 

zo spojov PAD bude vyšší  ako 60 osôb, resp. prevýši kapacitu obsadenia vozidla 

v porovnaní s  počtom cestujúcich prepravovaných pred účinnosťou tejto Zmluvy, napr. 

zavedením novej autobusovej linky MHD, 

j) uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do 31.08.2022,  

k) právo vypovedať zmluvu zo strany TSK alebo mesta aj bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou lehotou 1 mesiac. Ak mesto vypovie zmluvu do 31.12.2017, t.j. počas 

skúšobnej doby, nahradí TSK rozdiel cestovného uhradeného podľa cenníka tarify 

MHD a cestovného, ktoré by podľa podkladov  Dopravcu uhradené podľa  tarify PAD. 

Zmluva tiež zanikne v prípade, ak pred dohodnutou dobou zanikne zmluva medzi TSK 

a SAD Trenčín alebo medzi mestom a SAD Trenčín bez ohľadu na spôsob ukončenia 

zmluvy.  

 

 

 
 

U z n e s e n i e  č. 946 

Podnety na Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Podnety na Zmeny  a doplnky  č. 3  Územného plánu mesta Trenčín    
-  Grafická časť – Schéma lokalizácie zmien 

-  Tabuľková príloha 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 3  Územnému plánu mesta Trenčín v zmysle § 30 

a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ  č. 683 zo 

dňa 12. 12. 2012, ktorým sa schvaľoval ÚPN mesta Trenčín, v znení Zmien a doplnkov č. 1 

a Zmien a doplnkov č. 2, schválených uzneseniami MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016 a č. 338 zo 

dňa 16. 12. 2015 s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré znejú: 

 

 Vypustiť z Podnetov na Zmeny a doplnky č. 3 požiadavku pod č. 62 – Property Real, 

a ponechať túto lokalitu v zmysle platného ÚPN mesta 

 

 Preveriť a prehodnotiť výškové regulatívy v nezastavaných územiach v časti Záblatie 

a Zlatovce 
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U z n e s e n i e  č. 947 

Správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 817 zo dňa 22.03.2017.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

správu vypracovanú v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 817 

zo dňa 22.03.2017.  

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 948 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, v znení podľa prílohy 

č. 1.   

 

 

 

 

           Príloha č. 1 

 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

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

zmien a doplnkov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

vydáva 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

 

1. V čl. 1 odsek 2 písm. g) sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

 

„g) rezidentom 

- fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 

253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 253/1998 Z. z.) 

alebo  

- fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 

Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte na 

území mesta Trenčín, alebo 

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený trvalý 

pobyt podľa § 42 a nasl. zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších 

predpisov na území mesta Trenčín (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z.z.“), ak podľa dokladu 

o pobyte má trvalý pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

- občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt podľa § 67 

zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu občana Európskej únie má trvalý 

pobyt na území mesta Trenčín, alebo 

- rodinný príslušník občana Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt podľa § 71 zákona č. 404/2011 Z.z., ak podľa Pobytového preukazu rodinného 

príslušníka občana Európskej únie má trvalý pobyt na území mesta Trenčín,.  

 

 

2. V článku 1 odsek 2 písm. n) sa na konci dopĺňa text:    
 

„trvalý pobyt podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. (za miesto trvalého pobytu pre tieto osoby sa 

na účely tohto VZN považuje miesto pobytu na území mesta Trenčín na základe nájomnej 

zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu)“ 

 

 

3. V článku 5 sa vypúšťa odsek 12.  

 

 

4. V článku 5 sa doterajšie odseky 13 až 22 označujú ako odseky 12 až 21.  

 

 

5. V článku 5 sa dopĺňa nový odsek 22, ktorý znie:  

 

„22. V prípade, ak vodič uhradil parkovné niektorým zo spôsobov podľa ods. 5 písm. b), c) 

alebo d) tohto článku a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby 

parkovania vyznačenej na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení 

o úhrade parkovného cez mobilnú platbu, je oprávnený do uplynutia tejto predplatenej 

doby parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom parkovisku zóny s plateným 

státím, na ktorom je podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 5 tohto VZN základná sadzba 
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parkovného za 1 hodinu rovnaká alebo nižšia ako základná sadzba parkovného za 1 

hodinu podľa ktorej má uhradené parkovné.“ 

 

 

6. V článku 7 sa odsek 4 narádza novým znením nasledovne:  

 

„4. PK je možné zakúpiť len na obdobie troch mesiacov alebo  jedného roka odo dňa jej 

vydania, bez možnosti zakúpenia na iné časové obdobie. Uvedené neplatí pre PK 

„NÁVŠTEVA PÁSMA“, ktorej platnosť je dva po sebe idúce pracovné dni.“ 

 

 

7.  V článku 7 sa odsek 17 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„17. Ak držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok dočasne používa iné vozidlo a na toto iné 

vozidlo chce používať už zakúpenú PK, môže požiadať o dočasnú zmenu EČV 

v databáze PK. K tomu je potrebné uviesť dôvod dočasnej zmeny EČV. Takúto zmenu 

EČV je možné vykonať najdlhšie na 6 týždňov. Ak počas lehoty 6 týždňov držiteľ PK 

neoznámi pominutie podmienok dočasnej zmeny, Prevádzkovateľ v databáze PK po 

uplynutí uvedenej lehoty automaticky nastaví platnosť PK  pre pôvodné EČV. Týmto 

spôsobom je možné vykonať dočasnú zmenu EČV maximálne dvakrát počas platnosti 

PK, bez ohľadu na to, či bol využitý postup podľa ods. 21 tohto článku.  PK je možné 

používať na úhradu parkovného vždy len pre jedno vozidlo, ktorého EČV je aktuálne 

uvedené v databáze PK. Pri dočasnom používaní iného vozidla, ako vozidla na ktoré 

bola vydaná PK podľa tohto odseku sa nevyžaduje preukázanie skutočnosti, že 

vozidlo, na ktorého EČV žiada vykonať zmenu v databáze PK, je oprávnený užívať aj 

na súkromné účely – t. z. ustanovenie čl. 7 ods. 28 tohto VZN sa neaplikuje.“ 

 

 

8. V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 21, ktorý znie:  

 

„21. Držiteľ PK, s výnimkou PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ je oprávnený počas doby 

platnosti PK 1 krát požiadať o trvalú zmenu EČV pre ktoré je PK vydaná na iné EČV, 

pričom je povinný predložiť doklady týkajúce sa užívania vozidla, na ktorého EČV má 

byť PK zmenená podľa ods. 28, ods. 29 písm. a), b) a e), ods. 30 písm. a) a b) a ods. 31 

písm. a), b) a c) tohto článku. Zmena EČV podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na dobu 

platnosti PK, na počet už využitých dočasných zmien EČV podľa ods. 17 tohto článku  

a v prípade rezidentských PK ani na poradie PK na byt.“ 

 

 

9. V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 22, ktorý znie: 

 

„22. Držiteľ PK s dobou platnosti 1 rok je oprávnený túto PK zrušiť, a to aj z iných dôvodov 

ako podľa ods. 16 tohto článku. V prípade zrušenia PK podľa tohto ustanovenia je 

držiteľ PK povinný uhradiť strono poplatok vo výške určenej v cenníku, ktorý tvorí 

prílohu k tomuto VZN. Na základe žiadosti podľa tohto ustanovenia sa v databáze PK 

ukončí platnosť PK, Prevádzkovateľ vráti držiteľovi PK alikvotnu časť ceny pôvodnej 

PK zníženú o storno poplatok.“ 
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10. V článku 7 sa doterajšie odseky 21 až 30 označujú ako odseky 23 až 32.  

 

 

11. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 21 text „v ods. 16, 19 a 20 tohto článku“ nahrádza 

novým znením nasledovne  

 

„v ods. 16, 19, 20 a 22 tohto článku“ 

 

 

12. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 22  text „ods. 16, 19, 20 a 21“ nahrádza novým 

znením nasledovne  

„ods. 16, 19, 20, 22 a 23“ 

 

 

13. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 27 sa dopĺňa nové písm. d), ktoré znie: 

 

 
„d)   fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. 

nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín 

(pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá 

žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu,  a to: list vlastníctva 

alebo potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak 

sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt,  aj úradne  overený súhlas vlastníka, resp. aspoň 

jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide 

o užívanie bytu v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je 

žiadateľ povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe 

rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, vyhlásenie 

všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť predložením 

vyhlásenia o spôsobe rozdelenia  nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými 

spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade s ustanovením § 6 

a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný 

dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj 

záznamom z vykonaného štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov,“ 

 

 

14. V článku 7 sa v pôvodnom odseku 27 doterajšie písm. d) označuje ako písm. e). 

 

 

15. V čl. 8 sa odsek 10 nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„10.  K žiadosti o PK je potrebné predložiť preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový 

preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana 

Európskej únie 16 žiadateľa, v prípade žiadateľa s trvalým pobytom na území mesta 

Trenčín podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z., ktorý nemá v čase podania žiadosti 

o vydanie PK „NÁVŠTEVA PÁSMA“ platnú rezidentskú PK, aj nájomnú, resp. 

obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Trenčín (pričom 
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pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov“) a uviesť EČV, pre ktoré má byť PK vydaná.“ 

 

 

16. V čl. 10 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie:  

 

„6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.10/2016 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 

Trenčín bolo schválené  MsZ  v Trenčíne dňa 21.06.2017 a nadobúda účinnosť 

tridsiatym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín, s výnimkou zmeny 

prílohy č. 3, ktorá nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta Trenčín.“ 

 

 

17.   Príloha č. 3 v časti vymedzenia ulíc so skrátenou dobou spoplatnenia v pásme H sa 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

 

 

          Pásmo H: Ul. Martina Rázusa, ul. Považská v úseku medzi ul. Žilinská a Márie 

Turkovej, časti ul. Hodžova, časť ul. Šoltésovej (za vstupom do areálu ZŠ)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18.       Príloha č. 5 sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín  
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Uvedené ceny sú konečné. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Ceny v park. automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní a pri mobilných platbách

Pásmo

A, B

C, G

D, H

1. karta na byt 2. karta na byt

3. a  každá ďalšia 

karta 

na byt

20,- € 50,- € 100,- €

50,- € 80,- € 130,- €

80,- € 110,- € 160,- €

30,- € 55,- € 105,- €

80,- € 110,- € 160,- €

1. karta na byt 2. karta na byt

3. a  každá ďalšia 

karta 

na byt

7,- € 17,- € 33,- €

17,- € 27,- € 43,- €

27,- € 37,- € 53,- €

10,- € 18,- € 35,- €

27,- € 37,- € 53,- €

33,- €

"ABONENT DLHODOBÉ" 60,- €

"ABONENT MESTO okrem A, B" 120,- €

"PÁSMO"

"PÁSMO a DLHODOBÉ"

"PÁSMO a MESTO okrem A, B"

"MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME"

"DLHODOBÉ"

"PÁSMO"

"PÁSMO a DLHODOBÉ"

"PÁSMO a MESTO okrem A, B"

cena PK s platnosťou  3 mesiace

Typ karty

360,- €

"DLHODOBÉ"

"MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME"

"ABONENT MESTO okrem A, B"

"ABONENT DLHODOBÉ" 180,- €

100,- €

Parkovacie karty (PK)

0,60 € 5,40 €

0,30 € 3,00 €

Typ karty

Parkovacie karty (PK) cena PK s platnosťou  1 rok

CENNÍK PARKOVNÉHO

v Zóne s plateným státím v meste Trenčín

Základná sadzba parkovného 

za 1 hodinu
Maximálna denná sadzba*

1,00 € 9,00 €
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Zľavy

10%

50%

50%

Ostatné PK a poplatky

3,00 € platí 2 po sebe idúce pracovné dni

Poplatok za stratu parkovacieho lístka 15,00 €

PK sú neprenosné, vydané na EČV. 

* Cena, za ktorú je uhradené parkovné na celú dobu spoplatnenia v rámci kalendárneho dňa.

Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom

Zľava z ceny PK pre vozidlá s elektrickým pohonom

v závorových parkovacích systémoch

Poplatok za zrušenie PK s ročnou platnosťou 10% z ceny PK

Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé zakúpené parkovné za deň, max. na 1 

h/deň, platí pre držiteľov akejkoľvek PK s výnimkou PK "PÁSMO" a "ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME".

PK Návšteva pásma

 
 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

Pozmeňovací návrh bol zapracovaný do textu prílohy.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 949 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e    

 

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

novovytvorená C-KN parc.č. 1782/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 odčlenená 

geometrickým plánom č. 43468608-52/17 na určenie práv k nehnuteľnosti, z pôvodnej E-KN 

parc.č. 2757/11 ostatné plochy zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre Petra Daleckého s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

dlhodobo užívaného pozemku, ktorý je využívaný ako predzáhradka a prístup 

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

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Kubranskej ulici, ktorý vlastníci susedných 

nehnuteľností majú oplotený a využívajú ho ako predzáhradku a prístup na svoje pozemky. 

Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani susedných vlastníkov.  

Výška kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako pri obdobných prípadoch a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/ s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – pozemku na Kubranskej ulici v k.ú. Kubrá,  novovytvorená 

C-KN parc.č. 1782/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 odčlenená geometrickým 

plánom č. 43468608-52/17 na určenie práv k nehnuteľnosti, z pôvodnej E-KN parc.č. 2757/11 

ostatné plochy zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Petra 

Daleckého s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného 

pozemku, ktorý je využívaný ako predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 166,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 950 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností - pozemkov na Kubranskej ulici v k.ú. Kubrá,  

novovytvorené C-KN parc.č. 1789/2 záhrada o výmere 27 m2, C-KN parc.č. 1790/2 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 2302/9 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 11 m2,  C-KN parc.č. 2302/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, C-KN 

parc.č. 1789/6 záhrada o výmere 5 m2 a C-KN parc.č. 1789/3 záhrada o výmere 15 m2 

odčlenené Geometrickým plánom č. 43468608-35/17 na určenie práv k nehnuteľnostiam  

a oddelenie pozemkov z pôvodných E-KN parc.č. 2757/11 ostatné plochy a E-KN parc.č. 

2685/1 ostatné plochy, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

pre Janu Bellovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných 

pozemkov, ktoré sú využívané ako záhrada, predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemky nachádzajúce sa na Kubranskej ulici, ktoré vlastníci susedných 

nehnuteľností majú oplotené a využívajú ich ako záhradu, predzáhradku a prístup na svoje 

pozemky. Predmetné pozemky nemajú využitie pre Mesto Trenčín, ani susedných vlastníkov.  
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Výška kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako pri obdobných prípadoch a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/ s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľnosti - pozemkov na Kubranskej ulici v k.ú. Kubrá,  novovytvorené 

C-KN parc.č. 1789/2 záhrada o výmere 27 m2, C-KN parc.č. 1790/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 2302/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 

m2,  C-KN parc.č. 2302/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, C-KN parc.č. 

1789/6 záhrada o výmere 5 m2 a C-KN parc.č. 1789/3 záhrada o výmere 15 m2 odčlenené 

Geometrickým plánom č. 43468608-35/17 na určenie práv k nehnuteľnostiam  a oddelenie 

pozemkov z pôvodných E-KN parc.č. 2757/11 ostatné plochy a E-KN parc.č. 2685/1 ostatné 

plochy, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Janu 

Bellovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov, ktoré 

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

kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 780,20 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 951 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

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

Trenčín, C-KN parc. č. 3656/2 záhrady o výmere 46m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, pre Ivan Halml do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu 

cenu 15,00€/m2, 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Sama Chalúpku v Trenčíne, ktorý 

tvorí súčasť so záhradou vo vlastníctve kupujúceho. Predmetný pozemok je pre Mesto  

Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna cena je stanovená  v súlade so zverejneným 

oznamom Mesta Trenčín, nakoľko žiadosť bola doručená na Mestský úrad v Trenčíne po 

termíne 31.03.2017.  
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2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti - pozemku na ulici Sama Chalúpku v k. ú. Trenčín, C-KN 

parc. č. 3656/2 záhrady o výmere 46m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre 

Ivan Halml do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,00€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 690,00 €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 952 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre JUDr. Ivana Sliepku a manž.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

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

KN parc.č. 3335/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 3335/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre JUDr. Ivana Sliepku a manž. Michaelu, za účelom  zarovnania línie 

pozemku podľa jestvujúceho oplotenia a za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku dlhodobo užívaného ako prístup  a súčasť predzáhradky, za kúpnu cenu vo výške   

8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa pred nehnuteľnosťami na Ul. Legionárskej v Trenčíne, 

ktorý kupujúci dlhodobo využívajú ako prístup a predzáhradku, odkúpením pozemku bude 

zarovnaná jeho línia s pozemkami susedných vlastníkov.   Pozemok je pre Mesto Trenčín ako 

aj tretie osoby nevyužiteľný.  Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín.  

 

2/ s c h v a ľ u j e  

 

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

3335/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej C-KN parc.č. 3335/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre JUDr. Ivana Sliepku a manž. Michaelu, za účelom  zarovnania línie pozemku 

podľa jestvujúceho oplotenia a za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

dlhodobo užívaného ako prístup  a súčasť predzáhradky, za kúpnu cenu vo výške   8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................   332,-   €. 



 20 

U z n e s e n i e  č. 953 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Ing. Ivana Beritha a manž.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e   

 

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

1954/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere  180 m2 a CKN parc.č. 1954/140 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 6 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Ing. Ivana Beritha a manž. Vieru, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako predzáhradka a pozemku, na ktorom je 

vybudovaný okapový chodník, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky nachádzajúce sa na Ul. Slnečné námestie v Trenčíne. Pozemok CKN 

parc.č. 1954/113 užívajú kupujúci dlhodobo ako predzáhradku a na pozemku CKN parc.č. 

1954/140 majú vybudovaný okapový chodník. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín ako 

aj tretie osoby nevyužiteľné. Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín.  

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1954/113 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  180 m2 a CKN parc.č. 1954/140 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 6 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. 

Ivana Beritha a manž. Vieru, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

dlhodobo užívaného ako predzáhradka a pozemku, na ktorom je vybudovaný okapový 

chodník, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................  1543,80 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 954 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Emila Beňa. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Hanzlíková, C-KN parc.č. 

137/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere  57 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník 
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Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Emila Beňa, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku dlhodobo využívaného ako súčasť záhrady, za kúpnu cenu vo výške 

8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

       Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Brezová v Trenčíne,  ktorý  kupujúci dlhodobo  

užíva ako súčasť záhrady a má ho oplotený. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj 

tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín.  

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľností – pozemku v k.ú. Hanzlíková, C-KN parc.č. 137/3 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  57 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Emila Beňa, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

dlhodobo využívaného ako súčasť záhrady, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................  473,10 €. 

 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 955 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Ing. Soňu Vavríkovú a Bc. Milana Barteka. 

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne : 

 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/537 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a novovytvorená C-KN parc.č. 2180/538 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 

pre Bc. Milana Barteka 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/536 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a 

novovytvorená  C-KN parc.č. 2180/535 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 

pre Ing. Soňu Vavríkovú 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/423 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 

pre Bc. Milana Barteka a Ing. Soňu Vavríkovú každému v podiele ½-ica 

 

odčlenené geometrickým plánom z pôvodných C-KN parc.č. 2180/423 a2180/276 zapísaných 

na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, za účelom zlepšenia a zabezpečenia 

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

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

   Ide o pozemky nachádzajúce sa na sídlisku Juh v spojnici ulíc Saratovská 

a Partizánska. Kupujúci požiadali o odkúpenie predmetných pozemkov za účelom scelenia 

pozemkov a zabezpečenia si prístupu k svojim nehnuteľnostiam. Pozemky sú pre Mesto 

Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Kúpna cena bola stanovená v súlade s VZN 7/2003.   

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľností - – pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne : 

 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/537 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a novovytvorená C-KN parc.č. 2180/538 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 

pre Bc. Milana Barteka 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/536 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a 

novovytvorená  C-KN parc.č. 2180/535 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 

pre Ing. Soňu Vavríkovú 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/423 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 

pre Bc. Milana Barteka a Ing. Soňu Vavríkovú každému v podiele ½-ica 

 

odčlenené geometrickým plánom z pôvodných C-KN parc.č. 2180/423 a2180/276 zapísaných 

na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, za účelom zlepšenia a zabezpečenia 

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

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................2.520,-   €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 956 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Marián Kapitán a manž. Lýdia Kapitánová rod. 

Deglovičová.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín, CKN parc. 

č.1725/111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 a  CKN parc. č.1725/110 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 34 m2 evidovaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre 

Marián Kapitán a manž. Lýdia Kapitánová do bezpodielového spoluvlatníctva manželov, 

za účelom vysporiadania a scelenia pozemkov k rodinnému domu, za kúpnu cenu 10,- €/m2. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Nové Prúdy a Narcisová. 

Pozemok – CKN parc.č.1725/110 sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich 

a je dlhodobo využívaný ako prístup k nehnuteľnosti, CKN parc. č. 1725/111 je dlhodobo 

využívaná ako predzáhradka. Pozemky sú  pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín 

nevyužiteľné. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín, CKN parc. č.1725/111 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 181 m2 a  CKN parc. č.1725/110 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 34 m2 evidovaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Marián Kapitán 

a manž. Lýdia Kapitánová do bezpodielového spoluvlatníctva manželov, za účelom 

vysporiadania a scelenia pozemkov k rodinnému domu, za kúpnu cenu 10,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................. 2150,00 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 957 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Marián Martiška a manž. Emília Martišková.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín, CKN parc. 

č.1954/117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, pre Marián Martiška a manž. Emília Martišková  do bezpodielového 

spoluvlatníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako predzáhradka a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 

€/m2, 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Slnečné námestie, pred 

nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, o ktorý sa dlhodobo starajú a udržiavajú ho. 

Predmetný pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 
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2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Trenčín, CKN parc. č.1954/117 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 61 m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre 

Marián Martiška a manž. Emília Martišková  do bezpodielového spoluvlatníctva 

manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

predzáhradka a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 

€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 506,30 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 958 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e 

   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 

1875/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, pre Danka Bežová do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku užívaného ako prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, za 

kúpnu cenu 15,00€/m2, 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o posledný takto užívaný pozemok v garážovom bloku, ktorý nie je 

majetkovoprávne vysporiadaný nachádzajúci sa v oplotenom priestranstve „garážového 

bloku“ na ulici Beckovská v Trenčíne. Pozemok s nachádza pred nehnuteľnosťou – garážou 

vo vlastníctve kupujúcej a je dlhodobo využívaný ako prístup ku garáži. Predmetný pozemok 

je pre Mesto  Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.  

Kúpna cena je stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite v zmysle VZN 

č.7/2003.  

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 1875/26 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 26m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre 

Danka Bežová do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku užívaného ako prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 

15,00€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 390,00 €. 
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U z n e s e n i e  č. 959 

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 na prenájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

z.n.p. pre Karel Špaček a manž. Oľga Špačková. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A/ 

 

1/ u r č u j e    

 

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

KN parc. č. 1694/177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2, zlúčená a 

znovurozdelená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1694/177 a C-KN parc.č. 

1694/189,   zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Karel Špaček a manž. 

Oľga Špačková , do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, predzáhradka a 

prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 10,00 €/m2, 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Riznerova a Sasinkova, ktorý je 

dlhodobo využívaný ako záhrada, predzáhradka a prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

kupujúcich. Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/ s ch v a ľ u j e   

 

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

1694/177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2, zlúčená a znovurozdelená 

geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1694/177 a C-KN parc.č. 1694/189,  

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Karel Špaček a manž. Oľga Špačková 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, predzáhradka a prístup k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 10,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................. 2000,00 €. 

 

 

B/  

 

1/  u r č u j e    

 

prenájom nehnuteľnosti - pozemku  v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 

1694/189 zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2, zlúčená a znovurozdelená 

geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1694/177 a C-KN parc.č. 1694/189,  
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zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Karel Špaček a manž. Oľga 

Špačková,  za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada a to na dobu 

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

cenu nájmu 2,00 €/m2, 

 

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 oplotený pozemok nachádzajúci sa na rohu ulíc Riznerova a Sasinkova, ktorý je 

dlhodobo využívaný ako záhrada.  Pozemok je pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín 

nevyužiteľný. Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č.12/2011. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

prenájom nehnuteľnosti - pozemku  v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 

1694/189 zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2, zlúčená a znovurozdelená 

geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1694/177 a C-KN parc.č. 1694/189,  

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Karel Špaček a manž. Oľga 

Špačková,  za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada a to na dobu 

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

cenu nájmu 2,00 €/m2, 

  

Celková ročná cena nájmu predstavuje.................................................................... 696,00 €. 

 

Pozmeňovací návrh je zapracovaný v texte uznesenia. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 960 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Ing. Šimona Ukropca a manž. Janu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1)  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-

KN parc.č. 2159/17  zastavané plochy a nádvoria o výmere  44 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodných CKN parc.č. 2159/1, CKN parc.č. 3396/1 a CKN parc.č. 3396/23, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina a novovytvorená C-KN 

parc.č.  1964/117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej CKN parc.č. 1964/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Ing. Šimona Ukropca a manž. Janu, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov dlhodobo využívaných ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky nachádzajúce sa na Ul. Cintorínska a Ul. Družstevná v Trenčíne,  ktoré  

kupujúci dlhodobo  užívajú ako prístup ku svojim garážam. Predmetné pozemky sú pre Mesto 

Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN č. 7/2003 

o zmluvných prevodoch vlastníctva Mesta Trenčín.  

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

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

2159/17  zastavané plochy a nádvoria o výmere  44 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodných CKN parc.č. 2159/1, CKN parc.č. 3396/1 a CKN parc.č. 3396/23, zapísaných na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina a novovytvorená C-KN parc.č.  

1964/117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej CKN parc.č. 1964/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Ing. Šimona Ukropca a manž. Janu, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov dlhodobo využívaných ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................  930,00 €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 961 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Ing. Lucia Žatková.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 

1688/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, pre Ing. Lucia Žatková do výlučného vlastníctva za účelom scelenia 

pozemku s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30€/m2. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Rybárska od hrádze, za nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve kupujúcej, o ktorý sa dlhodobo stará a udržiava ho. Predmetný pozemok je pre 

tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 
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2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 1688/23 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 42 m2 evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Ing. 

Lucia Žatková do výlučného vlastníctva za účelom scelenia pozemku s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 348,60 €. 

 

 

 
 

 

 

U z n e s e n i e  č. 962 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

1/ u r č u j e    

 

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

KN parc. č. 3325/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 3325/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Miroslav Šťastný do výlučného vlastníctva za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, cez ktorý má kupujúci zabezpečený prístup do 

garáže, za kúpnu cenu 15,00 €/m2, 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok na ulici Rybárska, nachádzajúci sa medzi chodníkom a garážou vo 

vlastníctve kupujúceho. Pozemok je  pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 

Kúpna cena bola stanovená v zmysle  VZN č.7/2003. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

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

3325/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej C-KN parc.č. 3325/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Miroslav Šťastný do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku, cez ktorý má kupujúci zabezpečený prístup do garáže, za kúpnu cenu 

15,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 315,00 €. 
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U z n e s e n i e  č. 963 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e    

 

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

844/15 záhrady o výmere 72 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3379/2 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 8 m2 odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č 3379 

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

ina,  pre Ing. Milana Minárika, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, 

ktoré tvoria celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho a sú využívané ako súčasť 

záhrady, za kúpnu cenu 8,30- €/m2  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa pri rodinnom dome na Ul. Dolný Šianec v 

Trenčíne, ktoré žiadateľ dlhodobo využíva.  Predmetné pozemky nemajú pre Mesto Trenčín 

a tretie osoby využitie.  Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej 

lokalite a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/  s c h v a ľ u j e    

 

predaj nehnuteľností - pozemkov  v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 844/15 záhrady 

o výmere 72 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3379/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

8 m2 odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č 3379 zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Ing. 

Milana Minárika, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré tvoria 

celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho a sú využívané ako súčasť záhrady, za 

kúpnu cenu 8,30- €/m2  

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................664,- €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 964 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Ing. Karel Trnka s manželkou. 

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e  
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prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov  v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 

1258/2 trvalé trávne porasty o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 1257/5 ostatné plochy o výmere 

15 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 1257/6 ostatné plochy  o výmere 93 m2 odčlenená 

geometrickým plánom č. 17905095-023-17 z pôvodnej C-KN parc.č 1257/2 ostatné plochy, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Ing. Karla Trnku s 

manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov využívaných 

ako zázemie k prevádzke Penzión Kyselka, za kúpnu cenu 15,- €/m2, s podmienkou zriadenia 

bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného -  Mesta Trenčín, na dobu neurčitú.  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť cez pozemok  

v k.ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc.č. 1257/6 ostatné plochy o výmere 93 m2 odčlenená 

GP č. 17905095-023-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1257/2 ostatné plochy vstup, prechod, 

 prejazd  peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneným za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie objektu 

prameňa kyselky a v práve neobmedzeného prístupu ku prameňu kyselky, ktorý sa 

nachádza na pozemku C-KN parc.č. 1257/2. Práva a záväzky vyplývajúce  z vecného 

bremena prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľností  na každého nového nadobúdateľa, ktorý 

sa stane povinným z vecného bremena.  

 

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  pozemky nachádzajúce sa pri prameni kyselky v Kubrej, ktoré sú priamo 

priľahlé k nehnuteľnostiam žiadateľov a slúžia ako oddychová zóna na kyselke v Kubrej 

v Trenčíne.  Predajom pozemkov dôjde k sceleniu okolitých nehnuteľností, ktoré sú vo 

vlastníctve kupujúcich. Predaj sa realizuje  s vecným bremenom v prospech Mesta Trenčín, 

pričom vecné bremeno spočíva  v práve vstupu, prechodu, prejazdu peši, motorovými 

a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom 

opravy, údržby a rekonštrukcie objektu prameňa kyselky a v práve prístupu ku prameňu 

kyselky, ktorý sa nachádza na pozemku C-KN parc.č. 1257/6.   

Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

2/  s c h v a ľ u j e    

 

predaj nehnuteľností - pozemkov  v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 1258/2 trvalé trávne 

porasty o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 1257/5 ostatné plochy o výmere 15 m2 

a novovytvorená C-KN parc.č. 1257/6 ostatné plochy  o výmere 93 m2 odčlenená 

geometrickým plánom č. 17905095-023-17 z pôvodnej C-KN parc.č 1257/2 ostatné plochy, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Ing. Karla Trnku s 

manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov využívaných 

ako zázemie k prevádzke Penzión Kyselka, za kúpnu cenu 15,- €/m2, s podmienkou zriadenia 

bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného -  Mesta Trenčín, na dobu neurčitú.  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť cez pozemok  

v k.ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc.č. 1257/6 ostatné plochy o výmere 93 m2 odčlenená 

GP č. 17905095-023-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1257/2 ostatné plochy vstup, prechod, 

 prejazd  peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneným za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie objektu 

prameňa kyselky a v práve neobmedzeného prístupu ku prameňu kyselky, ktorý sa 

nachádza na pozemku C-KN parc.č. 1257/2. Práva a záväzky vyplývajúce  z vecného 
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bremena prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľností  na každého nového nadobúdateľa, ktorý 

sa stane povinným z vecného bremena.  

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................1965,- €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 965 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/ u r č u j e    

 

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

269/1 záhrady o výmere 256m2 a C-KN parc. č. 269/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

54m2 evidovaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Peter Mičatka do výlučného 

vlastníctva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  a scelenia pozemkov  dlhodobo 

užívaných  ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho  a ako súčasť dvora, za 

kúpnu cenu 20,00€/m2. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemky nachádzajúce sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

kupujúceho na ulici Chotárna v Trenčíne, ktoré sú dlhodobo užívané ako prístup 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a cez ktoré v minulosti prechádzalo elektrické 

vedenie a z tohto dôvodu nebolo možné predmetné pozemky v minulosti vysporiadať. 

Pozemky sú  pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Finančná a majetková 

komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 20.4.2017 odporučila kúpnu cenu vo výške 20,- €/m2. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľností - pozemkov  v k. ú. Istebník, C-KN parc. č. 269/1 záhrady 

o výmere 256m2 a C-KN parc. č. 269/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2 

evidovaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Peter Mičatka do výlučného 

vlastníctva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a scelenia pozemkov  dlhodobo 

užívaných  ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho  a ako súčasť dvora,  za 

kúpnu cenu 20,00€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................. 6200,00 €. 
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U z n e s e n i e  č. 966 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  sídlisko Nad tehelňou.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

1)  u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 

2108/26  zastavané plochy a nádvoria o výmere  15  m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Viktora Barteka a manž. Evu, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku tvoriaceho prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúcich,  za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Pod Brezinou,  ktorý  kupujúci dlhodobo  

užívajú ako prístup do rodinného domu a garáže a ako súčasť predzáhradky. Predmetný 

pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný.  Kúpna cena je stanovená 

rovnako ako v obdobných prípadoch a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín.  

 

 B) 

 

1)  s ch v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2108/26  zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  15  m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Viktora Barteka a manž. Evu, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku tvoriaceho prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich,  za 

kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................124,50 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 967 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  sídlisko Nad tehelňou.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

2) u r č u j e    
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prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 

2108/588  zastavané plochy a nádvoria o výmere  23  m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Miroslava Marguša a manž. Vlastu, za účelom  

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo využívaný ako prístup 

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

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. J.B.Magina,  ktorý  kupujúci dlhodobo  užívajú 

ako prístup ku svojim nehnuteľnostiam.   Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj 

tretie osoby nevyužiteľný.  Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

a v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín.  

 

B) 

 

2)  s ch v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2108/588  zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  23  m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Ing. Miroslava Marguša a manž. Vlastu, za účelom  

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo využívaný ako prístup 

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

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................190,90 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 968 

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

e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  sídlisko Nad tehelňou.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

3) u r č u j e    

 

prevod majetku – predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín novovytvorená  C-

KN parc.č. 3301/12 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  35 m2, novovytvorená C-KN 

parc.č. 3301/13 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 9 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 

3301/14 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  38 m2, odčlenené geometrickým plánom  

z pôvodnej E-KN parc.č. 3301, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, výmera spolu predstavuje 82 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

- C-KN parc.č. 3301/12    do podielového  spoluvlastníctva Anny Malecovej v podiele 

½-ica a Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ½-ica,   
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- C-KN parc.č. 3301/14 do podielového spoluvlastníctva Marty Ježíkovej v podiele 

½-ica a Evy Adamovovej v podiele ½-ica 

- C-KN parc.č. 3301/13 do podielového spoluvlastníctva  Anny Malecovej v podiele 

¼-ina, Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ¼-ina, Marty Ježíkovej v podiele ¼-

ina a Evy Adamovovej v podiele ¼-ina 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dlhodobo využívaných ako súčasť 

dvora a prístup k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve kupujúcich 

 

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 pozemky nachádzajúce sa pred bytovými domami   na Ul. Pod Brezinou č. 1 a 3 

v Trenčíne, ktoré tvoria súčasť dvora a cez ktoré je zabezpečený prístup k nehnuteľnostiam 

v spoluvlastníctve kupujúcich. Pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby 

nevyužiteľné. 

Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch a v súlade so zverejneným 

oznamom Mesta Trenčín. 

 

B) 

 

3)  s ch v a ľ u j e   

 

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

3301/12 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  35 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 3301/13 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 9 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3301/14 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere  38 m2, odčlenené geometrickým plánom  z pôvodnej 

E-KN parc.č. 3301, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

výmera spolu predstavuje 82 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

- C-KN parc.č. 3301/12    do podielového  spoluvlastníctva Anny Malecovej v podiele 

½-ica a Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ½-ica,   

- C-KN parc.č. 3301/14 do podielového spoluvlastníctva Marty Ježíkovej v podiele 

½-ica a Evy Adamovovej v podiele ½-ica 

- C-KN parc.č. 3301/13 do podielového spoluvlastníctva  Anny Malecovej v podiele 

¼-ina, Ing. Marianny Uhrovičovej v podiele ¼-ina, Marty Ježíkovej v podiele ¼-

ina a Evy Adamovovej v podiele ¼-ina 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dlhodobo využívaných ako súčasť 

dvora a prístup k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve kupujúcich 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................680,60 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 969 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Tatiana Mandincová.   
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1) u r č u j e 

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Záblatie, novovytvorená C-

KN parc. č. 1080/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1080/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Tatiana Mandincová do výlučného vlastníctva za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30€/m2. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o opletený  pozemok nachádzajúci sa na ulici Pri Parku, ktorý je dlhodobo užívaný 

ako predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcej. Pozemok je  pre 

tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľný. 

      Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc. č. 

1080/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej C-KN parc.č. 1080/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Tatiana Mandincová do výlučného vlastníctva za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 8,30€/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje............................................................................... 207,50 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 970 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Ján Kavacký a manž. Danica Kavacká.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Trenčianske Biskupice, 

novovytvorená CKN parc. č.1174/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, odčlenená 

geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1174/8 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, pre Ján Kavacký a manž. Danica Kavacká  do bezpodielového 

spoluvlatníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľov, na ulici Legionárska, pri záhradkárskej osade „Pri Mlyne“. Pozemok je pre Mesto 

Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

predaj  nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, novovytvorená CKN 

parc. č.1174/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1174/8,  zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, 

pre Ján Kavacký a manž. Danica Kavacká do bezpodielového spoluvlatníctva manželov, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 971 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Ing. Mgr. Karola Podhoru. 

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e   

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

620/3  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 147 m2,  odčlenená geometrickým plánom č. 

43621457-23-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 620/1 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV 

č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Mgr. Karola Podhoru, za účelom 

scelenia pozemku, ktorý je priamo priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za 

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2   

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok – zeleň, ktorý sa nachádza priamo pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľa a o ktorý sa žiadateľ stará a udržiava ho.  Predmetný pozemok nemá pre Mesto 

Trenčín a tretie osoby využitie.  

Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 
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2/ s c h v a ľ u j e     

 

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

620/3  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 147 m2,  odčlenená geometrickým plánom č. 

43621457-23-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 620/1 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV 

č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Mgr. Karola Podhoru, za účelom 

scelenia pozemku, ktorý je priamo priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za 

kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2   

 

Celková kúpna cena predstavuje  ....................................................................         2.205,- €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 972 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Družstevnej ul.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
   

 A) 
 

1/  u r č u j e  

 

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

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 1964/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 36335924-48-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1964/1 

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

ina pre Ladislava Glocknera s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Družstevnej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

 

2/  s ch v a ľ u j e  

 

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

C-KN parc.č. 1964/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 36335924-48-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1964/1 zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ladislava 
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Glocknera s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................285,- Eur. 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 973 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Družstevnej ul.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

   

 A) 

 

2/  u r č u j e  

 

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

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 1964/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 36335924-48-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1964/1 

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

ina pre Milana Smrečanského s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Družstevnej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

 

2/  s ch v a ľ u j e  

 

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

C-KN parc.č. 1964/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 36335924-48-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1964/1 zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Milana 

Smrečanského s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................285,- Eur. 
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U z n e s e n i e  č. 974 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 
 1/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/367 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina pre Ing. Mariána Sirotného, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

1/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/367 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Mariána Sirotného, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................405,- Eur. 
 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 975 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 A) 

 
 2/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/368 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina do podielového spoluvlastníctva pre Helenu Sedláčkovú v podiele 5/8-ín, Stanislava 

Sedláčka v podiele 1/8-ina, Evu Ďuržovú v podiele 1/8-ina a Miriam Williams v podiele 

1/8-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do 

garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

2/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/368 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

podielového spoluvlastníctva pre Helenu Sedláčkovú v podiele 5/8-ín, Stanislava Sedláčka 

v podiele 1/8-ina, Evu Ďuržovú v podiele 1/8-ina a Miriam Williams v podiele 1/8-ina, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................345,- Eur. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 976 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A) 
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 3/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/369 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Romana Zverbíka s manželkou, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

3/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/369 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Romana Zverbíka s manželkou, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................345,- Eur. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 977 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A) 

 
 4/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/371 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
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ina, do podielového spoluvlastníctva pre Andreja Drobného v podiele ½-ica a Moniku 

Fruhaufovú v podiele ½-ica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

4/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/371 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

podielového spoluvlastníctva pre Andreja Drobného v podiele ½-ica a Moniku 

Fruhaufovú v podiele ½-ica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................345,- Eur. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 978 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A) 

 
 5/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/372 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ladislava Pappa s manželkou, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

5/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/372 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ladislava Pappa s manželkou, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

  

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 345,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 979 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A) 

 
 6/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/374 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, pre Mariána Beňa, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 
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B) 

  

6/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/374 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Mariána Beňa, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup 

do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 345,- €. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 980 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 
 7/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/375 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, pre Eduarda Hatalu s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

7/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/375 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 



 45 

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

Eduarda Hatalu s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 345,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 981 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 
 8/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/376 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, pre Borisa Jantoláka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

8/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/376 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Borisa Jantoláka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 360,- €. 
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U z n e s e n i e  č. 982 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A) 

 
 9/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/378 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, pre Máriu Kadlecovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

9/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/378 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Máriu Kadlecovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 360,- €. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 983 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 A) 

 

 10/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/380 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, pre Martinu Mitáčovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

10/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/380 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Martinu Mitáčovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 360,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 984 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 
 11/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/381 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
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ina, pre Antona Martečíka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

11/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/381 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

Antona Martečíka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 360,- €. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 985 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Považskej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 
 12/  u r č u j e   

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 1531/382 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 

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

ina, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Jána Pevného s manželkou, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Považskej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza pred 

garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani 

susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

  

12/   s c h v a ľ u j e   

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

C-KN parc.č. 1531/382 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 43621457-12-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1531/300 zastavané 

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

bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Jána Pevného s manželkou, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve 

kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 375,- €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 986 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Ul. Kpt. Nálepku.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

1/  u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/161 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Dušana 

Hudečka s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 
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B) 

1/   s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/161 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Dušana 

Hudečka s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................240,- Eur. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 987 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Ul. Kpt. Nálepku.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

2/  u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/162 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-078/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Rastislava 

Rosu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do 

garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

2/   s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/162 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 
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m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-078/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Rastislava 

Rosu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do 

garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................225,- Eur. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 988 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Ul. Kpt. Nálepku.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

3/  u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/160 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Karola Tótha s 

manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do 

garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

3/   s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 

C-KN parc.č. 1553/160 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 1553/129 

zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Karola Tótha s 

manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do 

garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................225,- Eur. 
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U z n e s e n i e  č. 989 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Ul. Kpt. Nálepku.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) 

 

4/  u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/159 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Lenku Vargovú, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

4/   s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/159 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Lenku Vargovú, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................225,- Eur. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 990 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Ul. Kpt. Nálepku.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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A) 

 

5/  u r č u j e  

 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/158 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Annu Ševčíkovú, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

5/   s c h v a ľ u j e   

predaj nehnuteľností – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Kpt. Nálepku v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1553/158 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 

m2,  odčlenená Geometrickým plánom  č. 45403066-064/2017 z pôvodných C-KN parc.č. 

1553/129 zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1553/155 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Annu Ševčíkovú, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do garáže vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 225,- €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 991 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

1/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  
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odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Agnesu Bošákovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

1/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Agnesu Bošákovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................255,- Eur. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 992 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

2/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Jaroslava Vidu s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

2/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Jaroslava Vidu s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................270,- Eur. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 993 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

3/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Jaroslava Vidu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

3/  s  c h v a ľ u j e   
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predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Jaroslava Vidu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................255,- Eur. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 994 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

4/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Oľgu Kvasnicovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

4/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Oľgu Kvasnicovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................255,- Eur. 
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U z n e s e n i e  č. 995 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

5/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Martu Csomovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

5/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Martu Csomovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného 

ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 255,- €. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 996 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

6/  u r č u j e  
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prevod majetku - – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Martu Hrnčírikovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

6/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Martu Hrnčírikovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

užívaného ako prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 255,- €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 997 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

7/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina, do podielového spoluvlastníctva pre Oľgu Mikšíkovú v podiele ¾-iny a Petra Mikšíka 

v podiele ¼-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

 B) 

 

7/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina, do podielového spoluvlastníctva pre Oľgu Mikšíkovú v podiele ¾-iny a Petra Mikšíka 

v podiele ¼-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 255,- €. 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 998 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

8/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Máriu Dubnú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Hurbanovej ulici v Trenčíne, ktorý sa nachádza 

pred garážou a tvorí vjazd do garáže. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, 

ani susedných vlastníkov.  Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 
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 B) 

 

8/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina pre Máriu Dubnú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako 

prístup do garáže vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 255,- €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 999 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   vlastníkom garáží na Hurbanovej ul.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

9/  u r č u j e  

 

prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. Trenčín,  

novovytvorená C-KN parc.č. 1615/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina, do podielového spoluvlastníctva pre: Agnesu Bošákovú v podiele 1/10-ina, Jaroslava 

Vidu s manželkou v podiele 1/10-ina, Jaroslava Vidu v podiele 1/10-ina, Oľgu 

Kvasnicovú v podiele 1/10-ina, Martu Csomovú v podiele 1/10-ina, Martu Hrnčírikovú 

v podiele 1/10-ina, Oľgu Mikšíkovú v podiele 3/40-iny a Petra Mikšíka v podiele 1/40-

ina, Máriu Dubnú v podiele 1/10, Milana Staníka s manželkou v podiele 1/10, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za garážami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu 

cenu 15,- €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok za garážami vo vlastníctve kupujúcich na Hurbanovej ulici, na ktorom 

sa nachádza okapový chodník. Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín. Vo 

vlastníctve Mesta Trenčín zostane na predmetnej nehnuteľnosti podiel vo veľkosti 1/10–ina 

a to z dôvodu, že  spoluvlastníci garáže zapísanej na LV č. 803 majú chybu na liste 

vlastníctva, ku ktorej došlo pri dedičskom konaní po nebohej matke. Po oprave tejto chyby 
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bude návrh na predaj pozemku predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva 

samostatne. Kúpna cena je stanovená v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 7/2003. 

 

B) 

 

9/  s  c h v a ľ u j e   

 

predaj nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k.ú. 

Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 1615/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  

odčlenená Geometrickým plánom  č. 47797045-6/2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 1615/5 

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

ina, do podielového spoluvlastníctva pre: Agnesu Bošákovú v podiele 1/10-ina, Jaroslava 

Vidu s manželkou v podiele 1/10-ina, Jaroslava Vidu v podiele 1/10-ina, Oľgu 

Kvasnicovú v podiele 1/10-ina, Martu Csomovú v podiele 1/10-ina, Martu Hrnčírikovú 

v podiele 1/10-ina, Oľgu Mikšíkovú v podiele 3/40-iny a Petra Mikšíka v podiele 1/40-

ina, Máriu Dubnú v podiele 1/10, Milana Staníka s manželkou v podiele 1/10, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za garážami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu 

cenu 15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 225,- €. 

  

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1000 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A)   

 

1/  u r č u j e   

 

prevod majetku –   predaj nehnuteľností v území priemyselnej zóny na Bratislavskej 

ulici - pozemkov v k.ú.  Záblatie: 

- novovytvorená C-KN parc. č. 818/98 orná pôda  o výmere 616 m2 

- novovytvorená C-KN parc. č. 818/97 orná pôda o výmere 2925 m2 

spolu o celkovej výmere 3.541 m2,oba odčlenené geometrickým plánom č. 17905095-

017-14 zo dňa 7.4.2014 z pôvodných E-KN parc. č. 423/28 a 423/29 pre spoločnosť 

AlternaTiff, s.r.o., Trenčín za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru za 

kúpnu cenu 30,- €/m2  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Spoločnosť AlternaTiff, s.r.o., Trenčín  požiadala o odkúpenie pozemku v území 

priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne za účelom výstavby malého 

priemyselného pivovaru v súlade s platným územným plánom mesta. Súčasťou stavby budú i 

parkovacie a manipulačné plochy. 

Spoločnosť AlternaTiff, s.r.o., tri roky úspešne funguje v oblasti malého reštauračného 

pivovaru na Mierovom námestí v Trenčíne. Z dôvodu nárastu odbytu piva vznikla potreba 

rozšíriť produkciu a s tým súvisiace výrobné priestory. Za týmto účelom požiadali 

o dokúpenie pozemku v území priemyselnej zóny, ktorý je vhodný i z pohľadu lepšieho 

zásobovania, t.j. dopravy. Existujúci malý remeselný pivovar  v centre na Mierovom námestí 

zostane zachovaný a rozšírený na turistické účely a taktiež bude používaný na vývojové 

a prezentačné účely. V novovybudovanom závode majú záujem vyrábať niekoľko desiatok 

druhov pivných špeciálov, pričom cieľovými odberateľmi sú hlavne špecializované pivotéky 

a farmárske predajne na Slovensku, ale aj v celej Európe. Projekt výstavby malého 

priemyselného pivovaru je spolufinancovaný z prostriedkov fondov EU. 

Predajom pozemku a následnou výstavbou malého priemyselného pivovaru dôjde 

k podpore trenčianskej spoločnosti a k vytvoreniu 20 nových pracovných miest. 

 Stavba bude uskutočnená v súlade s regulatívmi platného územného plánu mesta. 

Predaj pozemku bude realizovaný v súlade s článkom 6 VZN č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta. 

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

vlastníctve mesta Trenčín v priemyselnej zóne. 

Okrem príjmu finančných prostriedkov z predaja predmetného pozemku si mesto 

zabezpečí príjem z dane nehnuteľností. 

 

2/ s c h v a ľ u j e 

 

predaj nehnuteľností v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici - pozemkov v k.ú.  

Záblatie: 

- novovytvorená C-KN parc. č. 818/98 orná pôda  o výmere 616 m2 

- novovytvorená C-KN parc. č. 818/97 orná pôda o výmere 2925 m2 

spolu o celkovej výmere 3.541 m2,oba odčlenené geometrickým plánom č. 17905095-

017-14 zo dňa 7.4.2014 z pôvodných E-KN parc. č. 423/28 a 423/29 pre spoločnosť 

AlternaTiff, s.r.o., Trenčín za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru za 

kúpnu cenu 30,- €/m2  

 

Celková kúpna cena predstavuje.......................................................................... 106.230,- €. 

 

 

„Kúpna zmluva bude s kupujúcim uzatvorená až po predložení geologického posudku 

vyhotoveného odborne spôsobilou osobou, zameraného na nález odpadov za účelom zistenia 

vád na pozemkoch, ktoré sú predmetom prevodu, ktorého vykonanie zabezpečí kupujúci vo 

vlastnom mene a na svoje náklady.  

 

V prípade, ak na základe záverov geologického posudku budú  na pozemkoch zistené skryté 

vady, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienok podľa tohto uznesenia nedôjde, s výnimkou 

prípadu, ak by kupujúci kúpil predmet kúpy zaťažený zistenými vadami, a to bez 

akýchkoľvek nárokov voči Mestu Trenčín (napr. na zľavu z kúpnej ceny). Zároveň, ak nebude 

splnená výnimka podľa predchádzajúcej vety, a teda nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, 
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bude daný návrh na zrušenie uznesenia Mestského  zastupiteľstva v Trenčíne, ktorým bol 

predaj pozemkov schválený a kupujúcemu bude vrátená uhradená finančná zábezpeka“. 

 

Pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1001 

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

písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   a výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Trenčín podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre VODÁCKY KLUB 

NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

I. 

 

1/  u r č u j e  

 

prevod majetku – zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  

KLUBOM  NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 

 

 

A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných 

na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 

1555/2, hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... 

.22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, 

(pozemok pod budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 

8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, 

hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ......................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( 

pozemok pod budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje 

...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1720 m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej 

C-KN parc.č. 1555/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina,  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ........................................    

22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 

Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 

 

za 

 

B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING 

TRENČÍN, zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  
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- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .............................................           967,13 € 

- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..............................................          967,13 € 

- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje  .............................................     1.474.87 € 

- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................        967,13 € 

- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................       967,13 € 

- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................       967,13 €      

- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................        967,13 € 

- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, 

hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...................................     4.774,58 € 

- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................     2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................   2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................   2.151,26 € 

- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................    2.151,26 €    

 

Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 

 

Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta 

Trenčín. 

 

Účelom zámeny je : 

 

- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 

využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými 

službami (typu reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový 

volejbal, badminton, ping pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby 

malého kempingu v súlade s platným územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - 

majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade 

s činnosťou klubu, t.j.  na vodácke športy  

 

Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 

k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  



 65 

Odôvodnenie: 

     Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ostrove v Trenčíne, Mesto Trenčín má zámer 

revitalizovať a  vysporiadať dané územie pre  budúcu možnosť výstavby celoročne 

využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými službami. Na 

základe viacerých rokovaní s  VODÁCKYM KLUBOM NA OSTROVE-AUTOCAMPING 

TRENČÍN bola dohodnutá zámena nehnuteľností tak, že pre vodácky klub zostane 

samostatná časť územia, ktoré bude klub využívať  v súlade so svojou činnosťou na vodácke 

športy.  

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  KLUBOM  NA 

OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN nasledovne : 

 

 

A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, zapísaných 

na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1- ina a to : 

- Budova súp.č. 3185 (polyfunkčný pavilón) nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc.č. 

1555/2, hodnota v zmysle Znaleckého posudku predstavuje .......................... 

.22.533,73 €  

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2, 

(pozemok pod budovou) hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..... 

8.220,32 €  (13,28€/m2) 

- Sociálne zariadenie súp.č. 7413 nachádzajúce sa na pozemku C-KN parc.č. 1555/3, 

hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ......................................     423,71 € 

- Pozemok C-KN parc.č. 1555/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ( 

pozemok pod budovou)  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje 

...............730,40 € (13,28 €/m2) 

- Pozemok novovytvorená C-KN parc. Č. 1555/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1720 m2, (priľahlý pozemok), odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej 

C-KN parc.č. 1555/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina,  hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje 

...................................................    22.841,60 €  (13,28 €/m2)  

 

Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje ........................................54.749,76 € 

 

za 

 

B/  nehnuteľnosti vo vlastníctve VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING 

TRENČÍN, zapísané na LV č. 9611, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  a to :  

  

- Chatka súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .............................................           967,13 € 

- Chatka súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..............................................          967,13 € 

- Recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje  ...............................................     1.474.87 € 

- Chatka súp.č. 7400  nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............................................         967,13 € 
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- Chatka súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...............................................         967,13 € 

- Chatka súp.č. 7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................        967,13 € 

- Chatka súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................       967,13 € 

- Chatka súp.č. 7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................       967,13 €      

- Chatka súp.č.7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................        967,13 € 

- Centrálna chata súp.č. 7407 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/24, 

hodnota v zmysle znaleckého posudku predstavuje ...................................     4.774,58 € 

- Chatka súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ................................................     2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................   2.151,26 € 

- Chatka súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje ..................................................   2.151,26 € 

- Chatka súpo.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29, hodnota 

v zmysle znaleckého posudku predstavuje .................................................    2.151,26 €    

 

Hodnota nehnuteľností spolu predstavuje  ........................................ 22.591,53 € 

 

Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností predstavuje  32.158,23 € v prospech Mesta 

Trenčín. 

 

Účelom zámeny je : 

 

- Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie územia pre budúcu možnosť výstavby celoročne 

využívaného rekreačného areálu – ubytovanie penziónového typu s príslušnými 

službami (typu reštaurácia, kaviareň, bufet), drobných športových aktivít (plážový 

volejbal, badminton, ping pong a pod.), prístavu pre športové plavidlá a výstavby 

malého kempingu v súlade s platným územným plánom Mesta Trenčín  

- Pre VODÁCKY KLUB NA OSTROVE-AUTOCAMPING TRENČÍN - 

majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo využívané v súlade 

s činnosťou klubu, t.j.  na vodácke športy  

 

Vzájomná zámena nehnuteľností sa bude realizovať vrátane príslušenstva prislúchajúcemu 

k nehnuteľnostiam  (oplotenie, inžinierske siete a pod.) 

 

II. 

 

1/ u r č u j e  

 

výpožičku nehnuteľností – nachádzajúcich sa v lokalite na Ostrove pre VODÁCKY  

KLUB  NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN  a to : 

- chatka so súp.č. 7393 nachádzajúca sa na pozemku  C-KN parc.č. 1552/9 

- chatka so súp.č. 7396 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/12 

- chatka so súp.č. 7397 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/14 

- chatka so súp.č. 7411 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/28 
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- umyvárka so súp.č. 7406 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/23 

- centrálna chata so súp.č. 7407 pozostávajúca z chaty, kuchyne a toaliet nachádzajúca 

sa na pozemku C-KN parc.č. 1522/24 

- recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/16  

- chatka so súp.č. 7400 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17 

- chatka so súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18 

- chatka so súp.č.  7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19 

- chatka so súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20 

- chatka so súp.č.7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21 

- chatka so súp.č. 7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22 

- chatka so súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10 

- chatka so súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11 

- chatka so súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25 

- chatka so súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26 

- chatka so súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27 

- chatka so súp.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29 

- pozemok C-KN parc.č. 1552/3 p výmere 3718 m2 

na  dobu neurčitá s výpovednou lehotou 1 rok,  za účelom prevádzkovania autokempingu za 

nasledovných podmienok : 

- vypožičiavateľ na vlastné náklady zabezpečí prípravu chatiek na letnú sezónu, 

zabezpečí údržbu objektov a trávnatých plôch 

- vypožičiavateľ  zabezpečí ochranu areálu pred vandalizmom a neprispôsobivými 

občanmi počas celého roka 

- po ukončení letnej sezóny( t.j. mesiac máj-september) vypožičiavateľ zabezpečí 

zazimovanie objektov a ich správu  aj v zimnom období  

- za každé porušenie akejkoľvek z týchto podmienok je Vypožičiavateľ povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a Požičiavateľ má právo od zmluvy odstúpiť  

- akékoľvek akcie uskutočnené na Ostrove smie Vypožičiavateľ uskutočniť, alebo je 

oprávnený dovoliť uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Požičiavateľa, v inom prípade je Vypožičiavateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 1000 Eur a zároveň má Požičiavateľ právo od zmluvy odstúpiť 

- vyššie uvedený súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak sa v priestoroch výpožičky budú 

uskutočňovať školy v prírode alebo iné akcie s časom ukončenia do 20:00 hod 

- v prípade, ak takáto akcia bude trvať dlhšie ako je uvedené v povolení Požičiavateľa 

alebo  bez  povolenia Požičiavateľa do viac ako 20:00 hod., je Vypožičiavateľ povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a zároveň má Požičiavateľ právo od 

zmluvy odstúpiť.  

- Vypožičiavateľ udeľuje súhlas Požičiavateľovi na vypratanie predmetu výpožičky 

v prípade, ak si Vypožičiavateľ dobrovoľne nesplní túto povinnosť, s tým, že hnuteľné 

veci Vypožičiavateľa nachádzajúce sa na predmete výpožičky uskladní Požičiavateľ 

vo svojich priestorov (areál MHSL).  

- Zároveň v prípade ak Vypožičiavateľ dobrovoľne nevypratá predmet výpožičky, 

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur 

- Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody 

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: 

       Po nadobudnutí vlastníckeho práva Mesta Trenčín ku všetkým chatkám 

nachádzajúcim sa v lokalite na Ostrove, bude medzi Mestom Trenčín a VODÁCKYM  

KLUBOM  NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN  uzatvorená zmluva o výpožičke 

za vyššie uvedených podmienok. Vodácky klub bude zaviazaný, že na vlastné náklady 

zabezpečí prípravu chatiek na letnú sezónu, bude vykonávať údržbu a správu budov 

a  trávnatých plôch na vlastné náklady a zabezpečí  ochranu celého areálu pred vandalizmom. 

 

2/ s c h v a ľ u j e    

 

výpožičku nehnuteľností – nachádzajúcich sa v lokalite na Ostrove pre VODÁCKY  

KLUB  NA OSTROVE - AUTOCAMPING TRENČÍN  a to : 

- chatka so súp.č. 7393 nachádzajúca sa na pozemku  C-KN parc.č. 1552/9 

- chatka so súp.č. 7396 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/12 

- chatka so súp.č. 7397 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/14 

- chatka so súp.č. 7411 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/28 

- umyvárka so súp.č. 7406 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/23 

- centrálna chata so súp.č. 7407 pozostávajúca z chaty, kuchyne a toaliet nachádzajúca 

sa na pozemku C-KN parc.č. 1522/24 

- recepcia súp.č. 7399 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/16  

- chatka so súp.č. 7400 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/17 

- chatka so súp.č. 7401 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/18 

- chatka so súp.č.  7402 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/19 

- chatka so súp.č. 7403 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/20 

- chatka so súp.č.7404 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/21 

- chatka so súp.č. 7405 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/22 

- chatka so súp.č. 7394 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/10 

- chatka so súp.č. 7395 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/11 

- chatka so súp.č. 7408 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/25 

- chatka so súp.č. 7409 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/26 

- chatka so súp.č. 7410 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/27 

- chatka so súp.č. 7412 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1552/29 

- pozemok C-KN parc.č. 1552/3 p výmere 3718 m2 

na  dobu neurčitá s výpovednou lehotou 1 rok,  za účelom prevádzkovania autokempingu za 

nasledovných podmienok : 

- vypožičiavateľ na vlastné náklady zabezpečí prípravu chatiek na letnú sezónu, 

zabezpečí údržbu objektov a trávnatých plôch 

- vypožičiavateľ  zabezpečí ochranu areálu pred vandalizmom a neprispôsobivými 

občanmi počas celého roka 

- po ukončení letnej sezóny( t.j. mesiac máj-september) vypožičiavateľ zabezpečí 

zazimovanie objektov a ich správu  aj v zimnom období  

- za každé porušenie akejkoľvek z týchto podmienok je Vypožičiavateľ povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a Požičiavateľ má právo od zmluvy odstúpiť  

- akékoľvek akcie uskutočnené na Ostrove smie Vypožičiavateľ uskutočniť, alebo je 

oprávnený dovoliť uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Požičiavateľa, v inom prípade je Vypožičiavateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 1000 Eur a zároveň má Požičiavateľ právo od zmluvy odstúpiť 

- vyššie uvedený súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak sa v priestoroch výpožičky budú 

uskutočňovať školy v prírode alebo iné akcie s časom ukončenia do 20:00 hod 
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- v prípade, ak takáto akcia bude trvať dlhšie ako je uvedené v povolení Požičiavateľa 

alebo  bez  povolenia Požičiavateľa do viac ako 20:00 hod., je Vypožičiavateľ povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a zároveň má Požičiavateľ právo od 

zmluvy odstúpiť.  

- Vypožičiavateľ udeľuje súhlas Požičiavateľovi na vypratanie predmetu výpožičky 

v prípade, ak si Vypožičiavateľ dobrovoľne nesplní túto povinnosť, s tým, že hnuteľné 

veci Vypožičiavateľa nachádzajúce sa na predmete výpožičky uskladní Požičiavateľ 

vo svojich priestorov (areál MHSL).  

- Zároveň v prípade ak Vypožičiavateľ dobrovoľne nevypratá predmet výpožičky, 

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur 

- Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1002 

k Návrhu na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 48/384-ín zapísaného na LV 

č. 237  pre Ing. Róberta Lifku. 

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

prevod majetku – predaj  spoluvlastníckeho podielu  na nehnuteľnostiach v k.ú. 

Trenčín na Mierovom námestí nasledovne : 

a) spoluvlastnícky podiel na pozemku C-KN parc.č. 42/3 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 176 m2 vo veľkosti  48/384-ín, čo predstavuje 21,99 m2 

b) spoluvlastnícky podiel na pozemku C-KN parc.č. 42/5 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 11 m2 vo veľkosti  48/384-ín, čo predstavuje 1,37 m2 

c) spoluvlastnícky podiel na bytovom dome súp.č. 35 o veľkosti  48/384-ín 

všetky zapísané na LV č. 237 ako  spoluvlastník Mesto Trenčín v podiele 48/384-iny, do 

výlučného vlastníctva Ing. Roberta Lifku, za celkovú  kúpnu cenu 30.600,72 €.  

  

Odôvodnenie: 

Na základe odporúčania Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ zo dňa 24.11.2016 

Mesto Trenčín prejavilo záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 48/384-ín na 

nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na Mierovom námestí súp.č. 35, zapísaný na LV č. 237. 

V zmysle platnej legislatívy ponúklo Mesto Trenčín uplatnenie zákonného predkupného práva 

na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 237 ostatným spoluvlastníkom vedených na LV č. 

237. Podľa § 140 Občianskeho zákonníka platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, 

majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci 

nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti 

podielov.  

V zákonom stanovenej lehote si Ing. Róbert Lifka ako jediný spoluvlastník uplatnil 

predkupné právo a prejavil záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín, 

zároveň dňa 19.05.2017 uhradil Mestom Trenčín navrhovanú kúpnu cenu vo výške 30.600,72 

€ na účet Mesta Trenčín.  Finančná a majetková komisia pri MsZ na svojom zasadnutí dňa 

24.11.2016 odporučila ponúknuť spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín na vyššie uvedených 

nehnuteľnostiach za kúpnu cenu 30.600,72 €. 
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U z n e s e n i e  č. 1003 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e   

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubrá,  časť CKN parc.č. 314/1 záhrady o 

výmere 10 m2, evidovanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Margitu 

Čelechovskú, za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke „Hostinec Drak“ na 

Ul. Opatovská v Trenčíne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške  32,00 €/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 pozemok so spevnenou plochou nachádzajúci sa na Ul. Opatovská v Trenčíne, 

pred prevádzkou „Hostinec Drak“.   Žiadateľka požiadala o prenájom časti uvedeného 

pozemku za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke „Hostinec Drak“, ktorá 

je v jej vlastníctve. 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 a v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín.  

 

2/  s ch v a ľ u j e   

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubrá, časť CKN parc.č. 314/1 záhrady o 

výmere 10 m2, evidovanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Margitu 

Čelechovskú, za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke „Hostinec Drak“ na 

Ul. Opatovská v Trenčíne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške  32,00 €/m2 

ročne, 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje sumu .............................................................  320,00 €. 

 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1004 

k Návrhu na prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 

Zb. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na uzatvorenie zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve  pre 4R  a.s.   

 

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

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemkov, časť C-KN parc.č. 1663/155 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 88 m2 v k.ú. Trenčín a časť C-KN parc.č. 414 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 38 m2 v k.ú. Zlatovce, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 4R a.s., za účelom realizácie stavby „Pozdĺžne parkovisko 

Ľudovíta Stárka, Trenčín“, za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za celý 

predmet nájmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia 

maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že 

v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára 

maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia  

 

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 4R a.s. požiadala Mesto Trenčín o prenájom vyššie uvedených pozemkov 

za účelom zabezpečenia si  dostatočne iného práva k pozemkom dotknutých stavbou 

„Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta Stárka, Trenčín“, ktoré vybuduje na vlastné náklady 

a v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Parkovisko s 10 parkovacími 

miestami sa vybuduje na nespevnenej ploche, ktorá sa výškovo napojí na existujúcu  miestnu 

komunikáciu.  

     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.5.2017 uznesením č. 

917 súhlasilo  s vydaním  Rozhodnutia o umiestnení stavby „Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta 

Stárka, Trenčín“, na časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, C-KN parc.č. 1663/155 

zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Trenčín a C-KN parc.č. 414 zastavané plochy a nádvoria 

v k.ú. Zlatovce, za nasledovných podmienok:    

- stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu previesť stavebný objekt „Pozdĺžne parkovisko Ľudovíta Stárka, 

Trenčín“ do vlastníctva Mesta Trenčín, kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,- €, pričom 

samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

- stavebník je povinný v súlade s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zabezpečiť si 

dostatočne iné právo k pozemkom dotknutých stavbou a to formou nájomnej zmluvy 

počas doby výstavby, v súlade s článkom 8 bod 9 a)  VZN č.  12/2011 

- Mesto Trenčín ako cestný správny orgán sa zaväzuje, že po prevedení stavby do 

vlastníctva mesta vyhradí na základe Povolenia vyhradenia parkovacieho miesta 

s určením použitia trvalých dopravných značiek  v počte  5  parkovacích miest pre 

potreby investora, a to v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. v súlade s projektovou 

dokumentáciou 

- stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v záväznom stanovisku 

vydanom Mestom Trenčín 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1005 

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

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p  pre RockMeat s.r.o  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

 

1/  u r č u j e   

prenájom nehnuteľností – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 2337/49 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  4 m2, pre RockMeat s.r.o., za účelom  

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom nachádzajúcim sa na 

Ul. Halalovka, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená, za cenu nájmu 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 16.10.2010 bola uzatvorená Nájomná zmluva č. 39/2010 v znení dodatku medzi 

Mestom Trenčín ako prenajímateľom a spoločnosťou  UNILUX, s.r.o. ako nájomcom, ktorej 

predmetom bol prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 2337/49 o výmere 4 m2, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom. Vzhľadom k tomu, že 

novým vlastníkom novinového stánku sa stala spoločnosť RockMeat s.r.o., spoločnosť 

požiadala o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Cena nájmu je v súlade s VZN 12/2011.   

    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. d)   VZN č. 12/2011 sú pozemky  pod  

jestvujúcou legálnou stavbou 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. 2337/49 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  4 m2, pre RockMeat s.r.o., za účelom  

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom nachádzajúcim sa na 

Ul. Halalovka, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená, za cenu nájmu 12,- €/m2 ročne  

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

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1006 

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

písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/  u r č u j e   
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prenájom nehnuteľnosti – objektu základnej školy na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne, 

súp.č.  169, v k.ú. Trenčín,  nachádzajúceho sa na pozemku C-KN parc.č. 339/1  

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

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

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

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

pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra, za účelom  výchovy a vzdelávania, ktoré 

poskytujú cirkevné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je nájomca, na 

dobu určitú do 30.06.2018, s účinnosťou odo dňa 13.09.2017 v zmysle § 47a ods. 2 

Občianskeho zákonníka, za cenu nájmu 1,- € ročne za nasledovných podmienok : 

- s výnimkou bytu č. 169 nachádzajúceho  sa na prízemí objektu základnej školy, 

pozostávajúceho z 3 izieb, kuchyne, predsiene, špajze, skladu, kúpeľne a WC,  ktorý 

je v nájme Ing. Mariana Matušku na základe zmluvy o nájme bytu zo dňa 18.11.1997 

- nájomca je povinný hradiť náklady za energie a služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu priamo dodávateľom týchto služieb 

- prenajímateľ udeľuje súhlas nájomcovi s podnájmom, prípadne výpožičkou predmetu 

nájmu cirkevným školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je nájomca      

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 nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne – objekt základnej 

školy s prislúchajúcimi pozemkami. V súčasnosti je s Rímskokatolíckou cirkvou 

Biskupstvom Nitra uzatvorená nájomná zmluva na predmetné nehnuteľnosti, platná do 

12.09.2017. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra  požiadala Mesto Trenčín o  prenájom 

uvedených nehnuteľností za účelom výchovy a vzdelávania, ktoré poskytujú cirkevné školy 

alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je nájomca, na dobu jedného školského 

roka, t.j. do 30.06.2018. Následne si budú riešiť priestory pre ich potreby v inom objekte.  

       Vzhľadom k tomu, že ide o verejnoprospešný účel patriaci do kategórie vzdelávania, 

je prenájom nehnuteľností realizovaný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p.  ako prípad hodný osobitného zreteľa.    

 

2/ s c h v a ľ u j e   

 

prenájom nehnuteľnosti – objektu základnej školy na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne, 

súp.č.  169, v k.ú. Trenčín,  nachádzajúceho sa na pozemku C-KN parc.č. 339/1  

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

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

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

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

pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra, za účelom  výchovy a vzdelávania, ktoré 

poskytujú cirkevné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je nájomca, na 

dobu určitú do 30.06.2018, s účinnosťou odo dňa 13.09.2017 v zmysle § 47a ods. 2 

Občianskeho zákonníka, za cenu nájmu 1,- € ročne za nasledovných podmienok : 
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- s výnimkou bytu č. 169 nachádzajúceho  sa na prízemí objektu základnej školy, 

pozostávajúceho z 3 izieb, kuchyne, predsiene, špajze, skladu, kúpeľne a WC,  ktorý 

je v nájme Ing. Mariana Matušku na základe zmluvy o nájme bytu zo dňa 18.11.1997 

- nájomca je povinný hradiť náklady za energie a služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu priamo dodávateľom týchto služieb 

- prenajímateľ udeľuje súhlas nájomcovi s podnájmom, prípadne výpožičkou predmetu 

nájmu cirkevným školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je nájomca.      

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1007 

k Návrhu na kúpu  nehnuteľného majetku do vlastníctva  Mesta Trenčín.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. 

Trenčianske Biskupice, C-KN parc.č. 1127/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2727 

m2,  od podielových spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 4647 pre k.ú. Trenčianske 

Biskupice, ktorí sú členmi Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva Trenčianske 

Biskupice., IČO : 35594438, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 

stavbou – spevnenou plochou a to autobusovým otočom MHD, komunikáciou na 

Záhumenskej ulici, časťou chodníka na Biskupickej ulici a časťou verejnej zelene, za kúpnu 

cenu vo výške 25,- €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ......................................................68.175,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa  k.ú. Trenčianske Biskupice, na pozemku sa nachádza 

spevnená plocha – otoč MHD, komunikácia  Ul. Záhumenská, časť chodníka na Biskupickej 

ulici a zeleň.  

     Dňa 3.2.2017 bola medzi Urbárskou obcou, pozemkové spoločenstvo Trenčianske 

Biskupice ako prenajímateľom a Mestom Trenčín ako  nájomcom uzatvorená Nájomná 

zmluva, ktorej predmetom je prenájom pozemku C-KN parc.č. 1127/10 o výmere 2727 m2, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou – spevnenou plochou a to 

autobusovým otočom MHD, komunikáciou na Záhumenskej ulici, časťou chodníka na 

Biskupickej ulici a časťou verejnej zelene, a to na dobu neurčitú. Odkúpením predmetného 

pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená dohoda 

o ukončení nájomnej zmluvy. Kúpna cena bola odporučená Finančnou a majetkovou 

komisiou pri MsZ v Trenčíne a odsúhlasená  Zhromaždením Urbárskej obce, pozemkového 

spoločenstva Trenčianske Biskupice dňa 20.02.2017.  
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U z n e s e n i e  č. 1008 

k Návrhu na zmenu Uznesenia MsZ č. 767 v časti A) a B) zo dňa 08.02.1017.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m  e n í 

s účinnosťou od 08.02.2017 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 767 

časť A) a B) zo dňa 08.02.2017, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

A/  u r č i l o 

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

novovytvorená C-KN parc.č. 1746/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, odčlenená 

Geometrickým plánom  č. 49/2016 na určenie vlastníckych práv k pozemku, z pôvodnej E-

KN parc.č. 2757/11, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre 

Dušana Sokola v podiele 4/6-iny a Dušana Sokola s manželkou v podiele 2/6-iny, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako predzáhradka a prístup, za 

kúpnu cenu 8,30 €/m2 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Kubranskej ulici, ktorý spolumajitelia susedných 

nehnuteľností majú oplotený a využívajú ho ako záhradu a prístup na svoje pozemky. 

Predmetný pozemok nemá využitie pre Mesto Trenčín, ani susedných vlastníkov.  

Výška kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako pri obdobných prípadoch a v súlade so 

zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

 

B/  s c h v á l i l o   

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kubranskej ulici v k.ú. Kubrá,  novovytvorená 

C-KN parc.č. 1746/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, odčlenená Geometrickým 

plánom  č. 49/2016 na určenie vlastníckych práv k pozemku, z pôvodnej E-KN parc.č. 

2757/11, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Dušana 

Sokola v podiele 4/6-iny a Dušana Sokola s manželkou v podiele 2/6-iny, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako predzáhradka a prístup, za kúpnu 

cenu 8,30 €/m2 

 

Celková kúpna cena predstavuje................................................................................. 498,- €. 

 

 

Zmena sa týka: 

 

určenia nadobudnutia vlastníctva z pôvodného pre Dušana Sokola v podiele 4/6-iny a Dušana 

Sokola s manželkou v podiele 2/6-iny  na  Dušan Sokol s manželkou  do  bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 
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Odôvodnenie: 

Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor prerušil Rozhodnutím o prerušení konania zo 

dňa 05.05.2017 konanie vo veci povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností, z dôvodu, že Dušan Sokol a Mária Sokolová, ako manželia, môžu 

nadobúdať nehnuteľnosť výlučne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

 Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako 

je uvedené v návrhu. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1009 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín v prospech SPP – distribúcia, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

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

Trenčianska Teplá)“, č. stavby A41688, stavebný objekt SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska 

Teplá, preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825, v k.ú. Opatová, C-KN parc.č. 

556/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6557 m2, rozsah a priebeh vecného bremena je 

vyznačený geometrickým plánom č. 136/2016  a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 27 

m2, v prospech SPP – distribúcia, a.s. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na 

nehnuteľnostiach špecifikovaných v článku I tejto zmluvy: 

 

- zriadenie a existenciu časti ochranného pásma k inžinierskej sieti – plynárenských 

zariadení oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým 

plánom č. 136/2016 na zriadenie vecného bremena ochranného pásma inžinierskej siete zo 

dňa 07.02.2017, vyhotoveného ŽSR, Stredisko železničnej geodézie, Železničiarska 1, 811 04 

Bratislava,  IČO 31 364 501, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom, pod č. 429/17  dňa 07.04.2017 a 

 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 

účelom údržby a opravy plynárenských zariadení a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 

plánom č. 136/2016 k. ú. Opatová. 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2015 vyhotoveným  

Ing. Pavlom Appelom a predstavuje sumu 228,07  EUR  

 

Odôvodnenie:  

     V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa 
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(úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“, SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka 

plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825 , v k.ú. Opatová, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej  nehnuteľnosti  o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s..  Predmetom zriadenia vecného bremena 

na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom  

území Opatová  v mieste výstavby objektov verejne - prospešnej stavby „Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  

 

2/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 

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

Teplá)“, č. stavby A41688, stavebný objekt SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska Teplá, 

preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825, v k.ú. Opatová C-KN parc.č. 509/3 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 968 m2 a C-KN parc.č. 556/3 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 357 m2, pričom  rozsah a priebeh  vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom č. OP 32-37-06/2013 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere  691 

m2, v prospech  SPP – distribúcia, a.s. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti 

špecifikovanej v článku I tejto zmluvy: 

 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z 

vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom č. OP 32-37-06/2013 

na zriadenie vecného bremena a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 

11.06.2014, vyhotoveného firmou GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava,  IČO 

35715456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 

694/14,  dňa 23.06.2014 a 

 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 

účelom údržby a opravy plynárenských zariadení a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým 

plánom č. OP 32-37-06/2013, k. ú. Opatová 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2015 vyhotoveným  

Ing. Pavlom Appelom a predstavuje sumu 5 837,46 EUR 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa 

(úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“, SO 32-37-06  Trenčín – Trenčianska Teplá, preložka 

plynovodu STL DN 150 v sžkm 127,825 , v k.ú. Opatová, Železnice SR, Bratislava  požiadali 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých  nehnuteľností o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s..  Predmetom zriadenia vecného bremena 

na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom  

území Opatová  v mieste výstavby objektov verejne - prospešnej stavby „Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  
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U z n e s e n i e  č. 1010 

k  Návrhu  na  zriadenie  vecného  bremena na  nehnuteľnom  majetku   Mesta Trenčín 

pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby „TN, 

Trenčín, Slnečné námestie – VNV, VNK“  na častiach pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Trenčín na Ul. Slnečné námestie v k.ú. Trenčín, a to C-KN parc.č. 2264/9, C-KN parc.č. 

2264/107, C-KN parc.č. 3306/1, C-KN parc.č. 3376/1, C-KN parc.č. 3306/17 a C-KN parc.č. 

1946/5, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 

34125361-19/2017 vyhotoveným dňa 06.02.2017, úradne overeným dňa 15.02.2017 

a vzťahuje sa na časť pozemkov vo výmere 366 m2 v prospech oprávneného z vecného 

bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Vecné bremeno  spočíva 

v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti  strpieť na časti zaťaženej 

nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a jej odstránenie, 

 

Výška jednorazovej odplaty  bola stanovená Znaleckým posudkom č. 27/2017 vyhotoveným 

Ing. Elenou Trnkovou a predstavuje sumu 3350,-  €.  

 

Odôvodnenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojim uznesením č. 292 zo dňa 21.10.2015 

schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s 

realizáciou stavby „Trenčín, Slnečné námestie – NNV,VNK). V zmysle  uznesenia MsZ  bola 

uzatvorená medzi Mestom Trenčín ako  budúcim povinným, Západoslovenskou distribučnou, 

a.s. ako budúcim oprávneným  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 

124/2015. Dňa 10.05.2017 Mesto Trenčín pod č.j. ÚSaŽP 2017/667/13692/3/Knz vydalo 

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „TN Trenčín, Slnečné námestie, NNV, NNK“. Vzhľadom 

k tomu, že boli splnené podmienky uvedené v článku  5. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien, bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená riadna Zmluva o zriadení 

vecných bremien.   

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1011 

k Návrhu na zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín v prospech SPP – distribúcia, a.s.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   
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zriadenie bezodplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „Vybudovanie autistického centra“ – SO 09 prípojka plynu/prekládka 

časti prípojky STL, na pozemku v obci Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, KNC 

parc.č.358/1, zapísaný na LV č.1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom číslo 43468608-42/17 a vzťahuje sa na časť pozemku vo výmere 14m2, 

v prospech SPP – distribúcia, a.s. 

 

Vecné bremeno na pozemku nachádzajúcom sa v obci Trenčín, katastrálne územie 

Trenčianske Biskupice, CKN par.č.358/1, zapísaný na LV č.1, spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena Mesta Trenčín, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 

 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, prevádzkovanie plynárenských 

zariadení a vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií či akýchkoľvek iných 

úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto plynárenských 

zariadení a uplatňovanie práv a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete 

v súvislosti s týmito zariadeniami, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom 

číslo 43468608-42/17 na vyznačenie  vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí na p.č. 2/1, 2/9, 12/2 a 358/1 zo dňa 20.04.2017, vyhotovený 

vyhotoviteľom Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, 

- vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním 

poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich 

s prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či prechod a prejazd zamestnancov 

a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby  a opravy plynárenských 

zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú 

dotknutú nehnuteľnosť či akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými na zabezpečenie 

bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia 

povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú 

nehnuteľnosť. 

 

Odôvodnenie:  

V súvislosti s realizáciou stavby „Vybudovanie autistického centra“ –SO 09 prípojka 

plynu/prekládka časti prípojky STL, na pozemku v obci Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice, 

CKN parc.č.358/1, zapísaný na LV č.1,  Trenčiansky samosprávny kraj požiadal Mesto 

Trenčín o zriadenie  vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s. Vzhľadom k tomu, 

že ide o verejnoprospešnú sociálnu službu (poskytovanie sociálnych služieb ako ubytovanie, 

stravovanie, opatrovateľské služby a pod.) požiadal o zriadenie bezodplatného vecného 

bremena. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1012 

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

nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín  pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne. 

 

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

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom 

ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho 

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

parc.č. 3484/96 v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2342/5 v k.ú. Kubrá zapísaných na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, C-KN parc.č. 4021 a C-KN parc.č. 4017 v k.ú. 

Opatová  zapísaných na LV č. 2932 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, v súvislosti 

s plánovanou stavbou „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom, priemyselný park.   

 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka zaťažených 

nehnuteľností na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného 

z vecného bremena: 

 

a) Strpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného 

bremena na výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry 

v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park v rozsahu, 

v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom 

pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena,  

b) Strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy rekonštrukciu, modernizáciu stavby 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad 

Váhom, priemyselný park, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu 

zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie.   

 

za podmienok: 

 

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

geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený 

- výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1,- Euro za 

celý predmet zmluvy budúceho zaťaženého pozemku, príp. jeho časti vytvorenej 

geometrickým plánom.  

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

odplatu vo výške 1,- Euro za celý predmet zmluvy schváli Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne, a to po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 

stavbu 

 

Odôvodnenie: 

 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne je budúcim stavebníkom 

plánovanej stavby  „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom, priemyselný park. Ide o verejnoprospešnú stavbu, ktorá zabezpečí 

vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Trenčín – Dubnica nad Váhom a prechádza cez 

katastrálne územia Trenčín, Kubrá a Opatová. V zmysle vypracovaného situačného náčrtu 

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

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

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

medzi Mestom Trenčín ako povinným z vecného bremena a Trenčianskym samosprávnym 

krajom so sídlom v Trenčíne ako budúcim oprávneným z vecného bremena,  za jednorazovú 

odplatu, ktorej výška predstavuje 1,- Euro za celý predmet zmluvy. 
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U z n e s e n i e  č. 1013 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e    

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

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

pozemku o výmere 469m2 E-KN parc. č. 2250 orná pôda evidovaná na LV č. 8333, za účelom 

vysporiadania pozemku pod časťou mestskej komunikácie a pozdĺž nej na ulici Východná.  

Znaleckým posudkom č. 64/2016 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Brenišinom bola 

všeobecná hodnota pozemku určená na sumu 31,87 €/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje 14.947,03 € 

 

Odôvodnenie: 

Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho sa v okrajovej časti 

zastavaného územia obce, ktorého časť sa nachádza pod miestnou komunikáciou 

a chodníkom na ulici Východná  a časť sa nachádza medzi komunikáciami na ulici Východná 

a gen. Svobodu, v lokalite ktorej je pripravovaná II. etapa JVO.  

Kúpna cena bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve 

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

2016. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1014 

k Návrhu na prenájom nebytových priestorov a časti pozemku v areáli letného 

kúpaliska na Ostrove pre Dušana Faltinka, s.r.o., Šmidkeho 16/14, 911 08  Trenčín za účelom 

poskytovania gastronomických služieb – občerstvenia. 

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 30,27 m² = Bufet I. za účelom 

ich využitia na poskytovanie gastronomických služieb – občerstvenia, predaj širokého 

sortimentu teplých a studených jedál a nápojov a časti pozemku so zastrešenou plochou o 

výmere 40,25 m² = Terasa I. za účelom zriadenia letnej terasy prislúchajúcej k nebytovým 

priestorom nachádzajúcich sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove pre: Dušan Faltinek, s.r.o., 

Šmidkeho 16/14, 911 08  Trenčín, IČO: 363347124 na obdobie od 23.6.2017 do 3.9.2017 s 

odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy pri splnení podmienky vydania rozhodnutia 

nájomcovi na uvedenie priestorov do prevádzky od RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Cena za 

nájomné je 1500,00 € za celé obdobie trvania zmluvy. Nájomca je povinný okrem nájomného 
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uhradiť čiastku vo výške 1.000,- € za poskytovanie služieb spojených s nájmom vrátane 

energií, ktoré budú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila zámer prenajať dané priestory a časť pozemku 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. 

Následne vyhlásila elektronickú aukciu, z ktorej vyšiel víťazný uchádzač.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1015 

k Návrhu na prenájom   nebytových  priestorov a časti   pozemku  v areáli letného 

kúpaliska   na   Ostrove  pre Country   Pub  TT s.r.o., Braneckého 179/14, 911 01  Trenčín za 

účelom poskytovania gastronomických služieb – občerstvenia.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e  
 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 30,27 m² = Bufet II. za účelom 

ich využitia na poskytovanie gastronomických služieb – občerstvenia, predaj širokého 

sortimentu teplých a studených jedál a nápojov a časti pozemku so zastrešenou plochou o 

výmere 53,10 m² = Terasa II. za účelom zriadenia letnej terasy prislúchajúcej k nebytovým 

priestorom nachádzajúcich sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove pre: Country Pub TT 

s.r.o., Braneckého 179/14, 911 01  Trenčín, IČO: 47504536 na obdobie od 23.6.2017 do 

3.9.2017 s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy pri splnení podmienky vydania 

rozhodnutia nájomcovi na uvedenie priestorov do prevádzky od RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

Cena za nájomné je 1700,00 € za celé obdobie trvania zmluvy. Nájomca je povinný okrem 

nájomného uhradiť čiastku vo výške 1.000,- € za poskytovanie služieb spojených s nájmom 

vrátane energií, ktoré budú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila zámer prenajať dané priestory a časť pozemku 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. 

Následne vyhlásila elektronickú aukciu, z ktorej vyšiel víťazný uchádzač.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1016 

k Návrhu na prenájom časti pozemku v areáli   letného   kúpaliska na  Ostrove pre 

Janu   Zemkovú, Považská   14,    911 01  Trenčín   za  účelom predaja   mrazených balených 

výrobkov a nebalenej zmrzliny. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

prenájom časti pozemku parc.č. C KN 1560/2, 1560/21 v k.ú. Trenčín  o výmere 16 

m² nachádzajúceho sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove za účelom umiestnenia vlastného 

predajného zariadenia určeného na predaj mrazených balených výrobkov a nebalenej 

zmrzliny pre: Jana Zemková, Považská 14, 911 01  Trenčín, IČO: 34940278 na obdobie od 

23.6.2017 do 3.9.2017. Cena za nájomné je 1200,00 € za celé obdobie trvania zmluvy. 

Nájomca je povinný okrem nájomného uhradiť čiastku vo výške 250,- € za poskytovanie 

služieb spojených s nájmom vrátane energií, ktoré budú bližšie špecifikované v nájomnej 

zmluve. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila zámer prenajať časť pozemku 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. Následne vyhlásila 

elektronickú aukciu, z ktorej vyšiel víťazný uchádzač.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1017 

k Návrhu na prenájom časti pozemku v   areáli letného   kúpaliska na Ostrove pre 

Petra Zlatoša, Kosmatinská  118, Tr. Turná za účelom predaja fresh nápojov, fresh ovocných 

a zeleninových šalátov, varenej kukurice. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku parc.č. C KN 1077, 1078/1 v k.ú. Zamarovce o výmere 16 

m² nachádzajúceho sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove za účelom umiestnenia vlastného 

predajného zariadenia určeného na predaj fresh nápojov, fresh ovocných a zeleninových 

šalátov, varenej kukurice pre: Peter Zlatoš, Kosmatinská  118, Tr. Turná, IČO: 50872524 na 

obdobie od 23.6.2017 do 3.9.2017. Cena za nájomné je 820,00 € za celé obdobie trvania 

zmluvy. Nájomca je povinný okrem nájomného uhradiť čiastku vo výške 250,- € za 

poskytovanie služieb spojených s nájmom vrátane energií, ktoré budú bližšie špecifikované 

v nájomnej zmluve. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila zámer prenajať časť pozemku 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. Následne vyhlásila 

elektronickú aukciu, z ktorej vyšiel víťazný uchádzač.  
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U z n e s e n i e  č. 1018 

k Návrhu na prenájom  časti   pozemku v areáli letného kúpaliska na Ostrove pre 

Kristínu Petrechovú – BELLA, Belá 1964/14 za účelom umiestnenia vlastného zariadenia na 

prevádzku doplnkových  zábavných atrakcií. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

prenájom časti pozemku parc.č. C KN 1070 v k.ú. Zamarovce o výmere 100 m² 

nachádzajúceho sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove za účelom umiestnenia vlastného 

zariadenia na prevádzku doplnkových  zábavných atrakcií pre: Kristína Petrechová – BELLA, 

Belá 1964/14, IČO: 48078981 na obdobie od 23.6.2017 do 3.9.2017. Cena za nájomné je 

500,00 € za celé obdobie trvania zmluvy. Nájomca je povinný okrem nájomného uhradiť 

čiastku vo výške 150,- € za poskytovanie služieb spojených s nájmom vrátane energií, ktoré 

budú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila zámer prenajať časť pozemku 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. Následne vyhlásila 

elektronickú aukciu, z ktorej vyšiel víťazný uchádzač.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1019 

k Návrhu na prenájom   nebytových  priestorov   v   objekte  Krytej   plavárne na 

Mládežníckej  ulici  v  Trenčíne  pre  Farmársku  Tržnicu,   s.r.o.,   Piaristická 266/26, 911 01 

Trenčín za účelom poskytovania občerstvovacích služieb. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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 Krytej plavárne, na Mládežníckej ul. 

v Trenčíne, k.ú. Trenčín,  na pozemku C-KN par. č. 1627/271, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2564 m², zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín nachádzajúcich sa na 

1.NP vo výmere 33 m²  a vonkajšej terasy prislúchajúcej k nebytovým priestorom vo výmere 

35 m² pre: Farmárska Tržnica, s.r.o., Piaristická 266/26, 911 01 Trenčín, IČO: 50180495, 

za účelom poskytovania občerstvovacích služieb na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka za nájomné vo výške 61,00 €/ m² / rok za nebytové priestory a za nájomné vo 

výške 12,00 €/ m² /rok za terasu. Nájomca bude okrem nájomného uhrádzať náklady za 

energie a služby spojené s užívaním priestorov. 
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Odôvodnenie:  

Organizácia vyhlásila svoj zámer prenajať voľné nebytové priestory na I.NP v objekte 

Krytej plavárne v Trenčíne prenajať dané priestory 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. Prihlásil sa jeden záujemca. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1020 

k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 329 zo dňa 18.11.2015 SR – 

Detský domov Lastovička, Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

r u š í   

 

s účinnosťou od 18.11.2015 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 329 zo 

dňa 18.11.2015, ktorým  

 

s ch v á l i l o  

 

prevod  nehnuteľností  do  vlastníctva  Mesta Trenčín  v súlade § 8e písm. d)  a  s 

§11 ods. 2 a 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov za 

účelom poskytovania všeobecne  prospešných  služieb – zriadenia   útulku  ako sociálnej 

služby  krízovej intervencie 
za kúpnu cenu vo výške 32.700,- €, t.j. za cenu nižšiu než primeranú cenu  (10% 

z primeranej ceny podľa znaleckého posudku č. 97/2014) nachádzajúcich sa v k.ú. Orechové, 

a to: 

 Stavba so s.č. 380 – Horáreň nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc. č. 690/2 

 Stavba so s.č. 388 – Detský domov pre maloletých cudzincov nachádzajúca sa na  

pozemku C-KN parc. č. 690/3 

 Stavba so s.č. 381 – Budova nachádzajúca sa  na pozemku C-KN parc. č. 694 

 Pozemok – C-KN parc. č. 690/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 783 m2 (dvor 

pri detskom domove) 

 Pozemok – C-KN parc. č. 690/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 261 m2 (pod 

stavbou horárne) 

 Pozemok – C-KN parc. č. 690/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2  (pod 

stavbou detského domova) 

 Pozemok – C-KN parc. č. 694 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2869 m2(dvor 

pri stavbe plánovanej ako rezerva detského domova) 

 Pozemok – C-KN parc. č. 696 ostatné plochy  o výmere 3541 m2 (lúka) 

zapísané na LV č. 498 ako vlastník Slovenská republika, v správe Detského domova 

Lastovička, Trenčín,  

za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov: 
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- dodržanie účelu, t.j. poskytovanie všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku 

ako sociálnej služby krízovej intervencie najmenej počas 5 rokov 

- útulok bude zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie 

celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej 

situácii v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to najmä: 

ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, 

vytváranie podmienok na prípravu, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

záujmovú činnosť, vytváranie podmienok  na resocializáciu klientov cez 

resocializačné a rehabilitačné programy a činnosti komunitného centra 

- začatie výkonu poskytovanie všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku ako 

sociálnej služby krízovej intervencie  do 2 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 

práva k prevádzaným nehnuteľnostiam. 

V prípade nedodržania uvedených zákonných podmienok je kupujúci povinný doplatiť rozdiel 

medzi kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého posudku podľa § 11 ods. 3 zákona. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Detského domova 

Lastovička, Trenčín, nachádzajúceho sa v časti Horné Orechové, od centra mesta Trenčín 

vzdialené približne 6 km. Areál bol využívaný na projektovaný účel, t.j. na krátkodobé 

bývanie maloletých cudzincov. V súčasnosti je areál nevyužívaný a pre vlastníka ide 

o prebytočný majetok. 

Nakoľko v meste Trenčín absentujú predovšetkým sociálne služby krízovej intervencie, mesto 

hľadá možnosti, kde by bolo možné postupne zriadiť tieto „nedostatkové“ služby.  Pre časť 

týchto služieb  sa naskytuje riešenie  v areáli nehnuteľností  bývalého azylového  zariadenia 

v časti Horné Orechové. 

Kapacita nocľahárne, ktorú prevádzkujú SSmTN na Nešporovej ulici  č. 8 v Trenčíne, je 

poddimenzovaná a obmedzená na celkovú kapacitu 16 miest a to iba na účel  prenocovania. 

Z tohto dôvodu je potrebné pomôcť riešiť nepriaznivú životnú situáciu tým spoluobčanom, 

ktorí ju majú záujem  riešiť formou vlastnej resocializácie a súčasné poskytnutie  

prenocovania a „požitia“ podanej   večere ich nemotivuje ku zmene v ich živote. 

Rozšírenie súčasne poskytovanej sociálnej služby v nocľahárni by mohla riešiť sociálna 

služba poskytovaná v útulku v zmysle návrhu na uznesenie. 

Mesto Trenčín má záujem predmetné nehnuteľnosti získať do svojho vlastníctva v súlade so 

zákonom za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku ako 

sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa 

ocitla v nepriaznivej životnej situácii v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách. Zámer mesta zriadiť útulok ako sociálnu službu krízovej intervencie  je v súlade 

s platným územným plánom mesta. Po vytvorení útulku je v daných priestoroch možné 

umiestniť odhadom cca 20 až  30 osôb. 

Hlavná budova má spolu cca 670 m2 úžitkovej plochy, z toho prízemie cca 460 m2 a 1. 

poschodie cca 210 m2. V zmysle platného ÚPN je možné budovu nadstaviť na 2 NP + 

podkrovie. 

 

Odôvodnenie:   

      V júli 2015 začala komunikácia medzi Mestom Trenčín a SR-Detským domovom 

Lastovička, Trenčín, ktorý je vlastníkom nehnuteľností – bývalého areálu užívaného ako 

krátkodobé bývanie maloletých cudzincov nachádzajúceho sa v k.ú. Orechové, vo veci ich 
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prevodu  do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom poskytovania všeobecne  prospešných  

služieb – zriadenia   útulku  ako sociálnej služby  krízovej intervencie. 

     Na základe spoločnej korešpondencie potvrdilo Mesto Trenčín záujem o uvedené 

nehnuteľnosti a vlastník doložil dokumenty potrebné k schváleniu  prevodu v Mestskom 

zastupiteľstve v Trenčíne. Dňa 18.11.2015 bol uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 329 prevod nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín schválený a následne 

bol vlastník požiadaný o prevod predmetných nehnuteľností v súlade s § 8e písm. d) a s § 11 

ods. 2 a 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.   

      Detský domov Lastovička listom zo dňa 30.05.2017 Mestu Trenčín oznámil, že 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nesúhlasí s navrhovaným postupom – 

prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v Hornom Orechovom za nižšiu než 

primeranú cenu, t.j. 10 % z primeranej ceny stanovenej znaleckým posudkom Mestu Trenčín 

a zároveň ako zriaďovateľ požiadal Detský domov Lastovička o prevod správy predmetného 

nehnuteľného majetku štátu v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov na účely ďalšieho nakladania s ním.  

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1021 

k Návrhu na uzatvorenie   zmluvy   o budúcej   kúpnej  zmluve  s Trenčianskym 

samosprávnym   krajom   návrh   na   kúpu  nehnuteľnosti   do vlastníctva   Mesta  Trenčín od 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A/ s c h v a ľ u j e     

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľnosti 

s nasledovnými podmienkami : 

 

  

1/  Zmluvné strany: 

     Budúci predávajúci : Trenčiansky samosprávny kraj 

     Budúci kupujúci : Mesto Trenčín 

 

2/ Predmet zmluvy : záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť 

stavbu pozemnej komunikácie  

 - pôvodný úsek cesty č. III/1870 so začiatkom v križovatke s cestou I/61 a s koncom na 

kruhovom otoči pre autobusy na Záblatskej ulici v dĺžke 0,949km, v pôvodnom 

kumulatívnom staničení 0,000-0,949, spolu so súčasťami cesty    

a  

- pôvodný úsek cesty č. III/1871 so začiatkom v križovatke s cestou  I/61 a s koncom v 

križovatke  ciest III/1871 a III/1870  (ulice Dolné Pažite a Záblatská)  v dĺžke 2,469km, 

v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000-2,469, spolu so súčasťami cesty 

 

3/ Kúpna cena : 1,- € 

 

4/ Podmienky prevodu a lehota na uzavretie zmluvy : 
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Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám zmluvné strany 

uzavrú v lehote najneskôr do  120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

Rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o usporiadaní 

cestnej siete – cesty č. III/1870 a cesty č. III/1871, ktorým budú vyššie uvedené úseky  

vyradené z cestnej siete a zaradené ako miestna komunikácia do vlastníctva mesta 

Trenčín. 

 

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám bude uzatvorená po 

tom, ako Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schváli prevod 

vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám špecifikovaným vyššie, najneskôr 

však v hore uvedenej lehote  

 

Najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným 

komunikáciám bude prevedený pozemok nachádzajúci sa pod komunikáciami z 

vlastníctva TSK do vlastníctva mesta Trenčín a to formou zámeny alebo kúpy za cenu 

1 €.  

 

B/   s c h v a ľ u j e    

 

kúpu nehnuteľnosti  - stavby pozemnej pozemnej komunikácie  - pôvodný úsek 

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

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

0,949, spolu so súčasťami cesty    

a  

- pôvodný úsek cesty č. III/1871 so začiatkom v križovatke s cestou  I/61 a s koncom v 

križovatke  ciest III/1871 a III/1870  (ulice Dolné Pažite a Záblatská) v dĺžke 2,469km, 

v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000-2,469, spolu so súčasťami cesty 

od Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

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

 

 

Pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia.  

 

 
 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1022 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 538 zo dňa 27.04.2016, ktorým bolo schválené 

bezodplatné odovzdanie a prevzatie stavebných objektov vyvolaných investícii súvisiacich so 

stavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 

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

Teplá)“ od odovzdávajúceho Železnice Slovenskej republiky, Bratislava do vlastníctva 

preberajúceho – Mesta Trenčín.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  m e n í  
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uznesenie MsZ v Trenčíne č. 538 zo dňa 27.04.2016 v znení jeho zmeny č.744 zo 

dňa 14.12.2016  nasledovne:  

 

Do pôvodného uznesenia sa za tam uvedené stavebné objekty a ich  hodnotu dopínajú 

nasledovné stavebné objekty a ich hodnota takto: 

 

 

SO 29.35.33m, ZP Žst. Zlatovce, prípojka NN pre podjazd Brnianska v nžkm 120,060 

(sžkm 120,572) – podľa objektovej sústavy stavby 

nachádzajúci sa na pozemku: k.ú. Hanzlíková, parc.č. KN –C č.665/5(LV178), 663/7(LV1), 

665/6(LV1837), 665/7(LV178), 703/3(LV1258), 705 (LV1258), 703/3(LV1258), 

667/2(LV1258), 39/1(LV362), 

Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 29884/75840/2013/3-Km  

Dátum vydania povolenia: 01.10.2013 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 19.11.2013 

Vydal: Mesto Trenčín pod názvom (SO 29.35.33 Žst. Zlatovce, prípojka NN pre podjazd 

Brnianska v nžkm 120,060 sžkm 120,572) 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Pri výstavbe podjazdu Brnianska v nžkm 120,060 došlo k úpravám križovatky Brnianska – 

Bratislavská a k úprave a doplneniu rozvodov IS. Pre odčerpanie vody z podjazdu sa urobila 

nová prípojka NN pre čerpaciu stanicu, spoločná aj pre verejné osvetlenie ul. Brnianska. 

Rozsah: 

- Prípojka NN 

- Napojenie čerpacej stanice pre odčerpanie vody z podjazdu 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.38.02 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (sžkm 

120,572) – podľa objektovej sústavy stavby 

nachádzajúci sa na pozemku: k.ú. Hanzlíková, parc.č .KN-C č.707/18, 707/22, 667/2, 705, 

706/7, 704/4, 703/3, 704/3, 665/6  

Číslo stavebného povolenia: D/2013/00828-002/MAT  

Dátum vydania povolenia: 29.10.2013 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 12.12.2013 

Vydal: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácii pod názvom 

(SO 29.38.02.01-1 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 

(sžkm 120,572) – preložka cesty III/06131 (bez chodníkov) 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Úprava komunikácie podjazdu začína na okružnej križovatke ciest I/61 a ul. Brnianska, 

celková dĺžka povoľovanej komunikácie je 502,82m a končí v križovatke s cestou III/06132. 

Maximálny pozdĺžny sklon je 5,81%, minimálny sklon je 0,5%. Výškové oblúky sú max. 

9000m a min. 500m. Priečny sklon komunikácie je strechovitý 2,5% v miestach klopenia je 

sklon jednostranný o hodnote max. 2,5%. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 
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objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.37.05 Žst. Zlatovce, kanalizácia ul.Brnianska 
nachádzajúci sa na pozemku:  k.ú. Hanzlíková, parc.č. KN –C.č.665/4, 665/7, 667/2, 706/7, 

707/16,707/18,707/19, 707/22, 756/1, 757/1, k.ú. Záblatie č.1090/20, 1090/21 

Číslo stavebného povolenia: OÚŽP/2013/2223/12062 TNI 

Dátum vydania povolenia: 24.07.2013 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 26.08.2013 

Vydal: Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Stavba umožňuje odviesť vody z povrchového odtoku z komunikácie predĺženej Brnianskej 

ulice a podjazdu pod železnicou do verejnej kanalizácie (zberač LD), do podzemných vôd 

a do dažďovej kanalizácie na Bratislavskej ulici. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie.     

 

SO 29.38.02.05-01 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 

(sžkm 120.572) - časť Úprava cesty III/06131 - pozemná komunikácia – podľa 

objektovej sústavy stavby 

nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie a k.ú. Hanzlíková, 

vymedzenými v línii cesty III/06131 – ul. Hanzlikovská po križovatku ul. Sigôtky a časti 

priľahlých pozemkov ul. J. Psotného 

Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2015/023121-006/MAT 

Dátum vydania povolenia: 09.09.2015 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 16.10.2016 

Vydal: Mesto Trenčín pod názvom 29.38.02.05 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu 

ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 120.572) podobjekt SO 29.38.02.05-01 časť úprava 

cesty III/06131 – pozemná komunikácia 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Predmetom objektu je úsek komunikácie dĺžky 650,0 m, kde začiatok úseku je v mieste 

napojenia na projektovanú kruhovú križovatku s napojením na vetvu ,,2“. Koniec 

konštruovanej komunikácie je v mieste križovatky tvaru ,,Y“ s napojením na komunikácie 

ulice ,,Dolné Pažitie“ a ulice ,,Sigôtky“, kde je situovaná zástavba rodinných domov. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.38.02.05-01.1 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 

(sžkm 120.572) - časť Časť úprava cesty III/06131 – Pozemná komunikácia 

nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie, parc. CKN 1126/16,1126/18, 

582/5, 1074/2, 1126/1, 1128/7, 1139/1, 1139/4, 752/65, 752/78, 582/6, 752/71, 752/74, 

752/76, 1063/276, 1126/17 

Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 2014/34553/100860/3-Km  

Dátum vydania povolenia: 19.11.2015 
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Dátum účinnosti (právoplatnosti): 21.12.2015 

Vydal: Mesto Trenčín pod názvom SO 29.38.02.05-01.1 Žst.Zlatovce, komunikácia 

podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 120.572) - časť Časť úprava cesty 

III/06131 – Pozemná komunikácia 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Na konci zrekonštruovaného úseku v km 0,650 00 v mieste križovatky tvaru „Y“  

(križovatka ul. „Dolné Pažitie“ a ul. „Sigôtky“) bude napojenie na jestvujúce komunikácie 

preplatovaním š.750mm. Počas rekonštrukcie komunikácie je potrebné zhotoviť v mieste 

križovania s plánovanými obslužnými komunikáciami pre navrhovanú zástavbu rodinných 

domov pripojovacie vetvy križovatky. Na tieto pripojovacie vetvy budú v budúcnosti 

napojené obslužné komunikácie.  

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.38.02.05-03 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 

(sžkm 120.572) - časť Odvodnenie 

nachádzajúci sa na pozemkoch:  prechádzajúcimi k.ú. Záblatie a k.ú. Hanzlíková, 

vymedzenými v línii cesty III/06131 – ul. Hanzlikovská po križovatku ul. Sigôtky a časti 

priľahlých pozemkov ul. J. Psotného 

Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OSZP3-2015/014133-017TNI 

Dátum vydania povolenia: 26.08.2015 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 24.9.2015 

Vydal: Mesto Trenčín pod názvom 29.38.02.05 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu 

ul.Brnianska v nžkm 120.060 (sžkm 120.572) podobjekt SO 29.38.02.05-03  časť 

odvodnenie 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Objekt rieši odvodnenie dažďových odpadových vôd z rekonštruovanej komunikácie 

v Záblatí v Trenčíne do kanalizačného zberača ,,LD“ (ktorého výstavba je naplánovaná 

v blízkej budúcnosti), respektíve do vsakovacích systémov. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe – situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie.  

 

SO 29.38.02.03-01 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 

(sžkm 120.572) - časť Okružná križovatka 

nachádzajúci sa na pozemkoch:   

v k.ú. Hanzlíková : KN-C č. 707/16, 707/18, 707/19, 707/20, 710/29, 710/32, 722/4- vlastník 

SR-ŽSR, 722/2 – KN-E parc.č. 262/1 – vlastník SR- Slovenský pozemkový fond 

v k.ú. Záblatie: KN-C č. 1126/8, 1126/9, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 752/16, 

752/17, 752/18, 752/19 – vlstník SR - ŽSR 

Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2014/023551-005/MAT 

Dátum vydania povolenia: 19.11.2014 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 31.12.2014 

Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 
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V rámci modernizácie žel. trate došlo k zrušeniu úrovňového priecestia s cestou III/06132 (ul. 

Hlavná) a s cestou III/06131 (ul. Záblatská) v intraviláne Mesta Trenčín. Ako náhradu projekt 

riešil mimoúrovňové križovanie železnice s cestou – podjazd pod železničnú trať v nžkm 

120,060 v mieste križovatky cesty I/61 – ul. Bratislavská s ul. Brnianska. Ako súčasť 

prepojenia sa riešila nová okružná križovatka ul. Hanzlíkovská s prepojením na ul. Psotného. 

SO je lokalizovaný na hranici k.ú. Hanzlíková a Záblatie. Okružná križovatka zabezpečuje 

dopravný prístup do časti Zlatovce a Záblatie. V rámci stavby objektu je riešené trvalé 

vodorovné a zvislé dopravné značenie. Križovatkový okruh je jednopruhový s jednosmernou 

vozovkou kruhového tvaru. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.38.02.03-04 Žst.Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.Brnianska v nžkm 120.060 

(sžkm 120.572) - časť Kanalizácia 

nachádzajúci sa na pozemkoch: parc. č. KN-C 707/18, 707/19, 707/20, 710/29, 710/30, 

710/31, 710/36, 710/41, 710/43, 710/44, 718/2, 719/2 v k.ú. Hanzlíková a KN-C 752/16, 

752/17, 752/18, 752/15 (KN-E 273/1 a 273/2), 1072, 1126/9, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 

1126/15 v k.ú. Záblatie 

Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OSZP3-2015/015820-008 TNI 

Dátum vydania povolenia: 18.06.2015 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 13.07.2015 

Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Stoka A – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 181,80m, uložené 

v pieskovom lôžku. Stoka je zaústená do vsakovacieho systému vytvoreného z blokov Wavin 

Q-bic v počte 184 ks. Bloky sú uložené na štrkové lôžko cca 0,9m nad hladinou podzemnej 

vody, obalené geotextíliou a obsypané štrkom fr. 16-32. 

Stoka A1 – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 50,43m, uložené 

v pieskovom lôžku. Stoka A1 je zaústená do stoky A v šachte Š2. 

Stoka A2 – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 26,1 m, uložené 

v pieskovom lôžku, Stoka A2 je zaústená do stoky A v šachte Š1. 

Stoka B – kanalizačné rúry PP hrdlové DN 300 v celkovej dĺžke 49,80m, uložené 

v pieskovom lôžku. Stoka je zaústená do vsakovacieho systému Wavin na stoke A. 

Stavba súži na odvádzanie a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie do 

podzemných vôd. Súčasťou SO je aj čerpacia stanica pre odčerpanie vody z podjazdu. 

Presný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí 

a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebného 

objektu s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej 

dokumentácie. 

 

SO 29.38.02.04-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžm 120,060 

(sžkm 120,572) - časť úprava križovatky Hlavná, Hanzlikovská, Na kamenci 

nachádzajúci sa na pozemkoch: KN-C 756 vlastník Trenčiansky samosprávny kraj, KN-C 

857/1 – vlastník Mesto Trenčín k.ú. Hanzlíková  

Číslo stavebného povolenia: OU-TN-OCDPK-2014/011027-005/MAT 

Dátum vydania povolenia: 11.06.2014 
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Dátum účinnosti (právoplatnosti): 25.06.2014 

Vydal: Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

Ako súčasť prepojenia MK sa riešila aj úprava križovatky ul. Hlavná, ul. Hanzlíková a ul. Na 

Kamenci. Objekt rieši úpravu jestvujúceho ostrovčeka v križovatke tak, že v smere od 

Zlatoviec k železničnému priecestiu sa ponechalo pravé odbočenie – jednosmerná vetva 

križovatky. Ľavé odbočenie v smere od železničného priecestia na ul. Hanzlíkovská sa 

navrhlo okolo ostrovčeka cez križovatku, t.z. celá križovatka je súčasťou cesty III/06132. 

Jednotlivé vetvy križovatky sú navrhnuté pre vozidlá do dĺžky 15,0m. Cez ostrovček je 

prechod pre chodcov vrátane bezbariérovej úpravy s úpravou pre nevidiacich 

a slabozrakých.    

 

SO 06.1 Prípojka NN pre RE-PŠ1 

nachádzajúci sa na pozemkoch: KN-C 1079 - vlastník Mesto Trenčín v k.ú. Zamarovce, KN-

C 1560/6 – vlastník SVP a 1560/19 – vlastník Mesto Trenčín v k.ú. Trenčín 

Číslo stavebného povolenia: ÚSŽPDI 2014/32706/86743/3-Km 

Dátum vydania povolenia: 27.10.2014 

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 17.12.2014 

Vydal: Mesto Trenčín 

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: 

SO06.1 rieši novú nn prípojku čerpacej stanice, ktorá začína na existujúcom vonkajšom 

vedení nn v skrini SR5 č.109  a končí v elektromerovom rozvádzači RE-PŠ1 v pilieri vedľa 

čerpacej stanice. Prepojenie je káblom NAVY-J 4x25mm dĺžky 110m, uloženom vo výkope. 

 

 

                                                                       Bez DPH                                       S DPH 

SO 29.35.33 m                                                2 268,19                                        2 721,83 

SO 29.35.33 ZP                                              5 024,23                                        6 029,08 

SO 29.37.05                                                322 004,81                                    386 405,77        

SO 29.38.02                                                838 886,23                                 1 006 663,48 

SO 29.38.02.05-01                                      304 099,04                                    364 918,85  

SO 29.38.02.05-01.1                       33 788,03                                      40 545,63                                

SO 29.38.02.05-03                                      164 709,61                                    197 651,53 

SO 29.38.02.03-01                                      298 476,84                                    358 172,21 

SO 29.38.02.03-04                                      122 397,90                                    146 877,48 

SO 29.38.02.04-06                                        41 544,39                                      49 853,27   

SO 06.1                                                           7 175,08                                        8 610,10   

 

 

   

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1023 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   
 

1.1 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 38  v dome so súpisným číslom 

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

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

bude  zmluva  zverejnená do 30.06.2019 za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/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) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone          č. 443/2010 Z. z. 

 

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

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok 

životného minima,  

- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.1 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 38  v dome so súpisným číslom 

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

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

bude  zmluva  zverejnená do 30.06.2019 za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................  1.104,60 €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1024 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   

 

1.2 prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 48 v dome so súpisným číslom 

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

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

zmluva zverejnená do 30.06.2019 za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/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) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone          č. 443/2010 Z. z. 

 

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

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štyri a pol násobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2. s c h v a ľ u j e   

 

2.2 prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 48 v dome so súpisným číslom 6690, 

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

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

do 30.06.2019 za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................  1.104,60 €. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1025 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   

 

1.3 prenájom nehnuteľnosti - 2-izbového bytu č. 50 v dome so súpisným číslom 

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

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

zverejnená do 31.08.2019 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) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone          č. 443/2010 Z. z. 

 

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

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štyri a pol násobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.3 prenájom nehnuteľnosti - 2-izbového bytu č. 50 v dome so súpisným číslom 

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

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

zverejnená do 31.08.2019 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac 

 

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

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1026 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e  

  

1.4 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 54  v dome so súpisným číslom 

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

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

zmluva  zverejnená do 31.08.2019 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) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone          č. 443/2010 Z. z. 

 

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

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štyri a pol násobok 

životného minima, 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.4 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 54  v dome so súpisným číslom 

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

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

zmluva  zverejnená do 31.08.2019 za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................     814,20 €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1027 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   

 

1.5 prenájom nehnuteľnosti - 2-izbového bytu č. 1 v dome so súpisným číslom 

1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcov  Janku 

Kotlárovú a manž. Petra Kotlára na  dobu určitú   s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.06.2018 za cenu regulovaného nájmu 43,65 

€/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) a b) zaoberá opakovaným 

uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve 

a v zákone č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 

bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok 

životného minima, 

- neporušili ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme bytu, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.5 prenájom nehnuteľnosti - 2-izbového bytu č. 1 v dome so súpisným číslom 

1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcov  Janku 

Kotlárovú a manž. Petra Kotlára na  dobu určitú   s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.06.2018 za cenu regulovaného nájmu 43,65 

€/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................     523,80 €. 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1028 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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. 
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14/2008  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   

 

1.6 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 13  v dome so súpisným číslom 

382, orientačným číslom  31, na ulici  Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne  pre nájomcu  Renatu 

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

zmluva  zverejnená do 30.06.2018 za cenu regulovaného nájmu 51,85 €/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:  

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

- neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 

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

 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.6 prenájom nehnuteľnosti  -  1-izbového bytu č. 13  v dome so súpisným číslom 

382, orientačným číslom  31, na ulici  Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne  pre nájomcu  Renatu 

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

zmluva  zverejnená do 30.06.2018 za cenu regulovaného nájmu 51,85 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................     622,20 €. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1029 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme 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  Darina Miškechová,  Tatiana Supeková,  Jana Adásková,  Jana Hanáčková, Janka 

Kotlárová a manžel Peter Kotlár,  Renata Balážová,  Katarína Krovinová. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  u r č u j e   
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1.7 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 

2507, orientačným číslom  3, na ulici  Západná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarína 

Krovinová na  dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 65,03 €/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 

 

Odôvodenie:  

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

- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu, 

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

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku odporučila prenájom na dobu neurčitú. 

      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

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

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v a ľ u j e   

 

2.7 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 

2507, orientačným číslom  3, na ulici  Západná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarína 

Krovinová na  dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 65,03 €/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................     780,36 €. 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1030 

k Návrhu zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby   “Chodník a cyklotrasa Kasárenská ulica, Trenčín - SO Prekládka 

vedenia NN – ZSdis“     na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín – C-KN parc. č. 1404/2 

zastavané plochy a  nádvoria o výmere  7134 m2, pričom   rozsah a priebeh vecného bremena 

je vyznačený geometrickým plánom č. 48124591-028-17 zo dňa 20.6.2017 a vzťahuje sa na 

časť pozemku  o celkovej  výmere 206 m2, v prospech  oprávneného z vecného bremena 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 

 

a) zriadenie a uloženie a umiestnenie  elektroenergetických zariadení;   

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

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
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c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu 

povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu 

vymedzenom  geometrickým plánom č. 48124591-028-17  

 

 

Odôvodnenie:  

     Mesto Trenčín pripravuje investičnú akciu mesta  v zmysle vydaného Rozhodnutia 

o umiestnení stavby   „Chodník a cyklotrasa Kasárenská ulica, Trenčín“, č. OcU 59/2017-

003/Zm zo dňa 2.6.2017, v zmysle ktorého je potrebné vykonať preložku existujúcich 

elektroenergetických zariadení  vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s..  

      V súvislosti s uvedenou akciou Mesto Trenčín a Západoslovenská distribučná, a.s. 

uzatvoria zmluvu o vykonaní  preložky elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej je 

potrebné zabezpečiť i práva zodpovedajúce vecnému bremenu k vyššie uvedenej predmetnej 

stavbe.  

 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 1031 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11 /2017, ktorým sa 

určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.11/2017, ktorým sa určuje výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý 

tvorí prílohu k tomuto uzneseniu.   

 

 

Mesto Trenčín na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 

ods. 4, § 114 ods.6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 11/2017, ktorým sa určuje výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   
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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 

umeleckej škole,  

c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosti školského 

klubu detí, 

d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času,  

e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

a vo výdajnej školskej jedálni  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

 

 

 

 

Článok 2 

Materské školy 

  

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z.z“) 

mesačne.  

 

 

 

 

Článok 3 

Základná umelecká škola 

 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy určuje výšku príspevku na úhradu 

výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole nasledovne: 

 

a) Štúdium pre žiakov - bez vlastného príjmu: 

aa) individuálne vyučovanie:  

 10 % aktuálnej  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. 

c) zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,  

ab) skupinové vyučovanie:    

 7 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. 

c) zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,   

ac) prípravné štúdium vo všetkých odboroch:  

 6  % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 

zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne. 

 

b)Štúdium pre žiakov - s vlastným príjmom: 

ba) skupinové vyučovanie: 
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 9 % aktuálnej  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   

          písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne,  

bb) individuálne vyučovanie: 

 11 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   

    písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne. 

 

 

 

 

Článok 4 

Školský klub detí 

 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských klubov detí pri základných školách určuje výšku 

mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 

detí nasledovne: 

 

a) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 9.:  

 

 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. 

c) zákona   č.  601/2003 Z. z.. 

  

b) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 4.:  

 

 5 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. 

c) zákona   č.  601/2003 Z. z..  

 

 

 

Článok 5 

Centrum voľného času  

 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ centra voľného času určuje výšku mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou centra voľného času  nasledovne: 

a) deti navštevujúce centrum voľného času na 0 % sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne, 

b) dospelí navštevujúci centrum voľného času na 0,9 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne. 

 

 

 

 

Článok 6 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 

1.  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje 

výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup  potravín, ktoré vydáva Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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2. Pre dospelého stravníka - zamestnanca sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza dospelý stravník - 

zamestnanec aj režijné náklady na jeden obed.  

 

3. Pre dospelého stravníka - inú fyzickú osobu (ďalej len „cudzí stravník“) sa zabezpečuje 

strava podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných a   okrem nákladov na potraviny uhrádza aj 

režijné náklady na jeden obed.  

 

4. Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje 

finančnú výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni 

nasledovne: 

  

  

a) Klasické stravovanie: 

        MŠ denné:                                               desiata   :   0,28 € 

         stravníci od 2-6 rokov                               obed      :   0,68 € 

                                                                        olovrant  :   0,23 € 

                                                                         Spolu    :   1,19 €   

       Základná škola:                                            

       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,01 €                                            

       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,09 € 

        

        Dospelí stravníci:                                     obed       :    1,19 € 

        Režijné náklady na jeden obed:                                   1,10 € 

 

 b) Diétne stravovanie: 

        MŠ denné                                                 desiata   :   0,31 € 

        stravníci od 2-6 rokov                                obed      :   0,77 € 

                                                                        olovrant  :   0,26 € 

                                                                              Spolu      :   1,34 €   

       Základná škola:                                            

       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,21 € 

       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,31 € 

       Režijné náklady na jeden obed:                                    1,10 € 

5. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne 

vopred, a to prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Ak platba za stravné nebude 

uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je povinná  

poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.11/2017, ktorým sa určuje výška 

mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.06. 2017 a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017.  
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2. Dňom účinnosti VZN č. 11/2017 sa ruší:  

a) VZN č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Mesta Trenčín,  

 

b) VZN č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 

13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti   Mesta  

Trenčín,    

 

c) VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 

13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta 

Trenčín. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Richard Rybníček 

                                               primátor mesta 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1032 

k Žiadosti o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej 

umeleckej  školy, Novomeského 11 Trenčín do  siete škôl a školských zariadení v SR od 1. 

septembra 2018. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

1.  s ú h l a s í 

 

so zriadením elokovaného pracoviska  pre   literárno-dramatický odbor  Súkromnej 

základnej umeleckej školy, Novomeského 11, 91108 Trenčín v priestoroch  Kultúrneho 

strediska – Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín od 1.9.2018.  

 

2.  ž i a d a    

                                                                                

správcu Kultúrneho strediska Hviezda, zabezpečiť v  Kultúrnom stredisku – Hviezda, 

Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, priestor pre literárno-dramatický odbor  ZUŠ K. 

Pádivého Trenčín podľa jej potrieb a v objeme garantovaných hodín Mestom Trenčín.  
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U z n e s e n i e  č. 1033 

k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2017.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 
  Plán kontrolnej činnosti hlavného   kontrolóra Mesta Trenčín na  2. polrok 2017. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1034 

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

vodorovné dopravné značenie a dopravné zariadenia.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

   

s c h v a ľ u j e 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na vodorovné  

dopravné značenie a dopravné zariadenia s predpokladanou hodnotou zákazky max. 107 

208,34 €  bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín, výsledkom ktorej  bude uzatvorenie 

Rámcovej dohody. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1035 

k Návrhu  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku 

na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku  na zvislé dopravné 

značenie a dopravné zariadenia s predpokladanou hodnotou zákazky max. 66 250,84 € bez 

DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín, výsledkom ktorej  bude uzatvorenie Rámcovej dohody. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1036 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   zákazku na dodanie 

tovaru – rampový systém pre vybavenie jedného uzavretého parkoviska a poskytovanie 

súvisiacich služieb.   

 

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

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  rampový systém pre vybavenie jedného 

uzavretého parkoviska a poskytovanie súvisiacich služieb s predpokladanou hodnotou 

zákazky max. 43 641,25 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1037 

k Návrhu na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13 a 

návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 

s výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky 3 489,65 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

2) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1 541,97 EUR 
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

3) 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1 332,58 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

4) 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 6 055,61 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

5) 
      a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

       b)    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 2 619,43 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

6) 
       a)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

 b)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c)   zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške  rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1 919,67 EUR 

 

 d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

 Trenčín. 

 

 

7) 
 a)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným 

Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 

2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 

       b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c)   zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške       rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 4 662,62 EUR 

 

d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

      Trenčín. 

 

 

8) 
a)   predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu  

Modernizácia priestorov ZŠ Východná pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 
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hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040, 

 

       b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1676,61 EUR 

 

d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

Trenčín. 

 

 

9)  

Zámer vyhlásiť verejné obstarávania (zákazky na tovary, služby  a stavebné práce, 

ktoré vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekty:  

 

a) „Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške 58 565,40 bez DPH, t.j. 70 278,48 s DPH   

b) „Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške 29 210,49 bez DPH, t.j. 35 052,59 s DPH  

c) „Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške 22 209,68 bez DPH, t.j. 26 651,61 s DPH  

d) „Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške 105 961,81 bez DPH, t.j. 127 154,17 s DPH  

e) „Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške 63 924,66 bez DPH, t.j. 76 709,59 s DPH  

f)  „Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov“ s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace 

s projektom podľa tohto materiálu max. vo výške 31 994,78 bez DPH, t.j. 38 393,74 

s DPH  

g) „Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov“ s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace 

s projektom podľa tohto materiálu max. vo výške 78 025,93 bez DPH, t.j. 93 631,12 

s DPH  

h) „Modernizácia priestorov ZŠ Východná pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom 

podľa tohto materiálu max. vo výške  33 340,91 bez DPH, t.j. 40 009,09 s DPH 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1038 

k Návrhu na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského 
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mesta Trenčín“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 a návrh na schválenie s tým 

súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1) 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Plán udržateľnej mobility 

funkčného územia krajského mesta Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO1-SC121-2016-9, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky 28.800 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

2)  Zámer vyhlásiť verejné obstarávania (zákazku na dodanie služby , ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Plán udržateľnej mobility funkčného 

územia krajského mesta Trenčín“ pričom predpokladaná hodnota je max. 480.000 € bez 

DPH. 
 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1039 

k Návrhu na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým 

súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 
1) 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Stratégia adaptability mesta 

Trenčín na klimatickú zmenu“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-

2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a 
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platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   

na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky  5 501,33 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

2) 

 

e) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta - 

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 

f) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

g) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky 21 083,52 EUR 

 

h) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

 

3)  

 

  Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie (zákazku na dodanie služby, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Stratégia adaptability mesta 

Trenčín na klimatickú zmenu“ pričom predpokladaná hodnota pre dodanie služby je 

max 86 500€ bez DPH. 

4)  

 

  Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie (zákazku na dodanie prác, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekt „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia 

Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ na realizáciu stavby „Revitalizácia Parku M. R. 

Štefánika“, Trenčín, pričom predpokladaná hodnota pre dodanie prác je max 337 278,98 € 

bez DPH. 
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U z n e s e n i e  č. 1040 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 448 zo dňa 17.2.2016 , ktorým bol 

schválený  zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác „MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia“. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

mení  

 

uznesenie  MsZ   č. 448  zo  dňa  17.02.2016,  ktorým  bol  schválený   zámer  vyhlásiť  

verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MČ Západ – ul. 

Jahodová – nová komunikácia“ 

 

 tak, že po zmene uznesenie znie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

  schvaľuje 

 

zámer  vyhlásiť   verejné   obstarávanie –  zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie  

stavebných prác „MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia“ s predpokladanou hodnotou 

zákazky max. 149.000,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o dielo. 

 
 

 

 

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  
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Mgr.   Ján   V O J T E K ,    dňa ............................................................................................... 
 
 
 

Mgr. Martin  P E T R Í K,   dňa ............................................................................................... 
 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  26.06.2017 


