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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 08.06.2016 podľa  § 9a 
ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 
A/ určuje prevod majetku - predaj pozemku v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc.č. 407/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  714 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 14/2016 
z pôvodnej C-KN parc.č. 407 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, za 
účelom scelenia pozemku k bytovému domu a vybudovania odpočinkovej zóny pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 2182 na Ul. Zlatovská, zapísaným na LV č. 
1293 takto : 
 
 
1/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 27,63 
m2, do výlučného vlastníctva Márie Janovskej 
 
2/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 74/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 24,63 
m2, do výlučného vlastníctva Jozefa Ševčíka 
 
3/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva Rastislava Smoľara 
 
4/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 27,63 
m2, do výlučného vlastníctva Mikaila Pirgoziho 
 
5/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Jána Mišuru a manž. Márie Mišurovej 
 
6/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Magdalény Mrázikovej 
  
7/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 58/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 19,31 
m2, do výlučného vlastníctva Mariána Brtka 
 
8/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do podielového spoluvlastníctva Henricha Kielbasa, Patrície Kielbasa a Kristiána Kielbasa, 
každý v podiele 1/3-ina 
 
9/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do podielového spoluvlastníctva Beaty Samuelovej a Milana Šarinu, každý v podiele ½-ica  
 
10/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Jaroslava Egermaiera 
 
11/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Doričku a manž. Evy Doričkovej 
 
12/spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Ing. Edity Filipovej 



13/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Jána Meravého 
 
14/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Antona Bračíka a manž. Zuzany Bračíkovej 
 
15/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 68/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,63 
m2, do výlučného vlastníctva  Janky Kostelnej 
 
16/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64 
m2, do výlučného vlastníctva Marty Blaškovej 
 
17/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do výlučného vlastníctva Melánie Šulyovej 
 
18/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva ZRNTLS s.r.o. 
 
19/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Blaženy Paššovej 
 
20/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Janky Bosnákovej 
 
21/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Margity Almášiovej 
 
22/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Zory Sedlákovej 
 
23/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Bielčíka  a manž. Oľgy Bielčíkovej 
 
24/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva Kataríny Čiernej 
 
25/spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64  
m2, do výlučného vlastníctva Márie Lauternborn  
 
26/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Evy Prokešovej 
 
27/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 76/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 25,30 
m2, do výlučného vlastníctva Evy Vančovej 
 



28/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Mgr. Márie Moravčíkovej  
 
29/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Barbary Vaculíkovej 
 
Celková výmera prevádzaného pozemku predstavuje 638,43 m2 
Veľkosť prevádzaných podielov spolu predstavuje 1918/2145-ín  
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................. 5.298,97  € 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
O d ô v o d n e n i e: 

Ide o predaj spoluvlastníckych podielov jednotlivým vlastníkom bytov, ktorí predmetný 
pozemok dlhodobo užívajú ako dvor za bytovým domom. Vlastníčka bytu č. 26  Darina Šimková nemá 
záujem o odkúpenie pozemku, prislúchajúci podiel k prevádzanému pozemku zostane v 
spoluvlastníctve Mesta Trenčín. V bytovom dome  sa nachádza nebytový priestor – CO kryt vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  a podiel na spoločných častiach a zariadeniach  domu vo veľkosti 
161/2145-ín. Prislúchajúci podiel k prevádzanému pozemku zostane taktiež  v spoluvlastníctve Mesta 
Trenčín.  

 
 

B/  s c h v a ľ u j e    predaj pozemku v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc.č. 407/2 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere  714 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 14/2016 z pôvodnej C-KN 
parc.č. 407 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, za účelom scelenia 
pozemku k bytovému domu a vybudovania odpočinkovej zóny pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v dome súp.č. 2182 na Ul. Zlatovská, zapísaným na LV č. 1293 takto : 
 
 
1/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 27,63 
m2, do výlučného vlastníctva Márie Janovskej 
 
2/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 74/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 24,63 
m2, do výlučného vlastníctva Jozefa Ševčíka 
 
3/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva Rastislava Smoľara 
 
4/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 27,63 
m2, do výlučného vlastníctva Mikaila Pirgoziho 
 
5/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Jána Mišuru a manž. Márie Mišurovej 
 
6/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Magdalény Mrázikovej 
  



7/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 58/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 19,31 
m2, do výlučného vlastníctva Mariána Brtka 
 
8/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do podielového spoluvlastníctva Henricha Kielbasa, Patrície Kielbasa a Kristiána Kielbasa, 
každý v podiele 1/3-ina 
 
9/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do podielového spoluvlastníctva Beaty Samuelovej a Milana Šarinu, každý v podiele ½-ica  
 
10/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Jaroslava Egermaiera 
 
11/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Doričku a manž. Evy Doričkovej 
 
12/spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Ing. Edity Filipovej 
13/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Jána Meravého 
 
14/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Antona Bračíka a manž. Zuzany Bračíkovej 
 
15/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 68/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,63 
m2, do výlučného vlastníctva  Janky Kostelnej 
 
16/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64 
m2, do výlučného vlastníctva Marty Blaškovej 
 
17/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 67/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 22,30 
m2, do výlučného vlastníctva Melánie Šulyovej 
 
18/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva ZRNTLS s.r.o. 
 
19/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Blaženy Paššovej 
 
20/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Janky Bosnákovej 
 
21/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 61/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,30 
m2, do výlučného vlastníctva Margity Almášiovej 
 



22/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Zory Sedlákovej 
 
23/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Bielčíka  a manž. Oľgy Bielčíkovej 
 
24/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 66/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,97 
m2, do výlučného vlastníctva Kataríny Čiernej 
 
25/spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 62/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 20,64  
m2, do výlučného vlastníctva Márie Lauternborn  
 
26/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 64/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,30 
m2, do výlučného vlastníctva Evy Prokešovej 
 
27/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 76/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 25,30 
m2, do výlučného vlastníctva Evy Vančovej 
 
28/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Mgr. Márie Moravčíkovej  
 
29/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 65/2145-ín na pozemku  v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN 
parc.č. 407/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, pričom podielu prislúcha výmera 21,64 
m2, do výlučného vlastníctva Barbary Vaculíkovej 
 
Celková výmera prevádzaného pozemku predstavuje 638,43 m2 
Veľkosť prevádzaných podielov spolu predstavuje 1918/2145-ín  
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................. 5.298,97  € 
 
Lokalizácia pozemkov   : k.ú. Zlatovce, Ul. Zlatovská 
Stanovisko ÚSŽP, ÚHA a ÚDOP : odporúča zo dňa 23.02.2016 
Stanovisko FMK  : odporúča zo dňa 10.03.2016 
Stanovisko VMČ Západ  : odporúča zo dňa 20.04.2016 
Dopad na rozpočet  : príjem 
Návrh je v súlade s PHSR 
 

 
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je 

uvedené v návrhu.  
 

 
 
 
 

 
 


