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U z n e s e n i a 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 29. júna 2011 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

U z n e s e n i e  č. 160 
k Návrhu na zrušenie uznesenia č. 39 z 07.04.2011 a návrhu na reštrukturalizáciu 

záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s.   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1. r u š í  
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 39 zo dňa 07.04.2011 
 

2. s ch v a ľ u j e 
 
  A/   aby primátor mesta Trenčín udelil v mene Mesta Trenčín súhlas s postúpením  

pohľadávky spoločnosti VOD-EKO a.s. Trenčín voči Mestu Trenčín vo výške 2 308 
534,42 € vzniknutej zo Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2009 v znení jej dodatkov 
uzavretej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou VOD-EKO, a.s. Trenčín na 
postupníka – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 
151653 

  B/    uzavretie zmluvy, na základe ktorej budú dohodnuté s postupníkom – Slovenská 
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151653  nové podmienky 
splácania pohľadávky uvedenej v bode 2 písm. A/ tohto uznesenia s nasledovnými 
podmienkami:  
a) doba splácania pohľadávky uvedenej v bode 2 písm. A/ (vo výške 2 308 534,42 €) 

tohto uznesenia bude  48 mesiacov 
b) úroková sadzba bude 3,85% p. a.  
c) úroková sadzba bude fixovaná na celú dobu splatnosti – t. z. na 48 mesiacov 
d) zabezpečenie: zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok Mesta Trenčín - 

pozemky a stavba novej letnej plavárne  
  C/  zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, IČO: 00 151653 na zabezpečenie pohľadávky uvedenej v bode 2 písm. B/ 
tohto uznesenia na predmet zálohu: nehnuteľný majetok Mesta Trenčín - pozemky 
a stavba novej letnej plavárne, konkrétne: 

 
Pozemky a stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
nachádzajúce sa  v k.ú. Trenčín: 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4597 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/2 ostatná 
plocha o výmere 8689 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba spevnená 
plocha 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 226 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/3 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 106 m2 zapísaná na LV č. 1 
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- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5989 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/4 ostatná 
plocha o výmere 2350 m2 zapísaná na LV č. 1 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
plavecký bazén 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1  
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
šatňa 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
detský bazén 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1466 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
oddychový bazén 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/25 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
strojovňa 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/26 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
mostík 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/27 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
tobogán 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
dopadový bazén 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
strojovňa 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1560/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 84/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1560/11 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 zapísaná na LV č. 1 a na nej rozostavaná stavba 
mostík 
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nachádzajúce sa  v k.ú. Zamarovce: 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1070 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7892 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 85/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1070 ostatná 
plocha o výmere 6699 m2 zapísaná na LV č. 1218  
- novovytvorená C-KN parc. č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 85/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1076 ostatná 
plocha o výmere 95 m2 zapísaná na LV č. 1218 a na nej rozostavaná stavba šatňa  
- novovytvorená C-KN parc. č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 85/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1077 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 93 m2 zapísaná na LV č. 1218  
- novovytvorená C-KN parc. č. 1078/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 85/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1078/1 ostatná 
plocha o výmere 2229 m2 zapísaná na LV č. 1218 a na nej rozostavaná stavba spevnená 
plocha 
- novovytvorená C-KN parc. č. 1078/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 85/11 z pôvodnej C-KN parc. č. 1078/1 ostatná 
plocha o výmere 2229 m2 zapísaná na LV č. 1218 a na nej rozostavaná stavba šatňa  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 161 

k Návrhu na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007 
a uznesenia MsZ č. 622 zo dňa 27.5.2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
r u š í 
 

1. časť uznesenia č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007, ktorým Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo predaj pozemkov – v území „Priemyselnej zóny – Trenčín, 
Bratislavská ul.” za kúpnu cenu 600,- Sk/m2: 

 
D/ pre VMA Slovakia, s.r.o. Trenčín 

1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/299 orná pôda o výmere 4698 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/235 
za kúpnu cenu 2,818.800,- Sk 

2.  v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/300 orná pôda o výmere 159 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/236 
za kúpnu cenu 95.400,- Sk 

3. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/301 orná pôda o výmere 381 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/237 
za kúpnu cenu 228.600,- Sk 

4. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/302 orná pôda o výmere 55 m2 vytvorená 
geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/238 za kúpnu 
cenu 33.000,- Sk 

5. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 803/21 trvalý trávnatý porast o výmere 616 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 803/2 
za kúpnu cenu 369.600,- Sk 

6. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/12 trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2 za kúpnu cenu 
4.800,- Sk 
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7. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/13 trvalý trávnatý porast o výmere 67 m2 za kúpnu cenu 
40.200,- Sk 

8. v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc. č. 7/4 trvalý trávnatý porast o výmere 4023 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 17905095-096-07 z pôvodnej  parc. č. 7/2 za 
kúpnu cenu 2,413.800,- Sk 

 
2. uznesenie č. 622 zo dňa 27.5.2010, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 

prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemkov – v území „Priemyselnej 
zóny – Trenčín, Bratislavská ul.” za kúpnu cenu 20,- €/m2 pre VMA Slovakia, s.r.o. 
Trenčín: 
1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/299 orná pôda o výmere 4698 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/235  
2.  v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/300 orná pôda o výmere 159 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/236  
3. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/301 orná pôda o výmere 381 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/237  
4. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/302 orná pôda o výmere 55 m2 vytvorená 

geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/238  
5. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 803/21 trvalý trávnatý porast o výmere 616 

m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 803/2  
6. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/12 trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2  
7. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/13 trvalý trávnatý porast o výmere 67 m2  
8. v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc. č. 7/4 trvalý trávnatý porast o výmere 4023 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. č. 17905095-096-07 z pôvodnej  parc. č. 7/2  
 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 

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  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
JUDr. Ján K A N A B A, dňa ...................................................................................... 
 
 
P. Dušan P A Š K A, dňa .............................................................................................. 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Surovčíková, 
               dňa 01.07.2011 


