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Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 

dňa 19. apríla 2012 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard 
Rybníček 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 poslancov bolo prítomných 23 
poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania 
schopné. 
  
 

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
            p. Patrik Burian a Ing. Róbert Lifka 

 
 
Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 

 Ing. Michala Urbáneka a Mgr. Renátu Kaščákovú 
 
 

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol na úvod poslancov: 
            Bc. Tomáša Vaňu a PeadDr. Daniela Beníčeka 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo overovateľov 
zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia. 
 
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice 
1.  Otvorenie 
2. Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín k 29.2.2012 
3. Majetkové prevody 
4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 
5. Návrh VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Trenčín 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych 
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

7. Návrh VZN č.3/2012 o určení názvov ulíc v mestskej časti SEVER a mestskej časti 
ZÁPAD 

8. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín 
9. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne 
10. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne 
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11. Návrh na uzatvorenie dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu medzi 
Mestom Trenčín a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín a.s. 

12. Návrh na uzatvorenie zmluvy o refundácii nákladov medzi Mestom Trenčín 
a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín a.s. 

13. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v Meste 
Trenčín za rok 2011 

14. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2011 
15. Interpelácie poslancov MsZ 
16. Rôzne 
 
 
 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, navrhol z programu rokovania vypustiť bod 9 
s názvom Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne a bod 10 
s názvom Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku komisii Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne.  
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, navrhol vypustiť z programu rokovania v rámci majetkových 
prevodov bod 3AB s názvom Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín 
podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., ktorý sa týka predaja 
nehnuteľnosti pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Trenčín (za účelom výstavby nového 
gréckokatolíckeho chrámu, za celkovú kúpnu cenu 20.000,- €) a bod 3P s názvom Návrh na 
výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p., ktorý sa týka výpožičky nehnuteľnosti medzi Základnou školou L. 
Novomeského Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka Trenčín (za účelom 
výkonu činnosti vypožičiavateľa – vzdelávací a vyučovací proces). Materiály navrhol  
vypustiť z dôvodu potreby dopracovania. 
 
MUDr. Pastva, člen MsR, navrhol z programu rokovania vypustiť bod 6 s názvom Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za 
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Materiál navrhol  vypustiť 
z dôvodu potreby jeho dopracovania v komisiách. 
 
 

1/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka – vypustenie bodu 9 s názvom Návrh 
novelizácie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali, schválilo 

vypustenie bodu 9 s názvom Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku Mestskej rady 
v Trenčíne v zmysle návrhu Mgr. Rybníčka.  

 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka – vypustenie bodu 10 s názvom Návrh 

novelizácie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo vypustenie bodu 10 názvom Návrh novelizácie Rokovacieho 
poriadku komisii Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle návrhu Mgr. Rybníčka. 

 
 
          3/ Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu  – vypustenie bodu 3AB z majetkových prevodov 
s názvom Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 5 proti, 2 nehlasovali, 
schválilo vypustenie bodu 3AB z majetkových prevodov s názvom Návrh na predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p v zmysle návrhu JUDr. Kanabu. 
 
 
          4/ Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu  – vypustenie bodu 3P z majetkových prevodov 
a bod 3P s názvom Návrh na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 proti, 3 nehlasovali, 
schválilo vypustenie bodu 3P z majetkových prevodov Návrh na výpožičku 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p.  v zmysle návrhu JUDr. Kanabu. 
 
 
            5/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Pastvu – vypustenie bod 6 s názvom Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
  
 
             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 4 nehlasovali,  schválilo vypustenie bod 6 s názvom Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za 
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v zmysle návrhu Mgr. 
Rybníčka. 

 
 

6/  Hlasovanie  o programe ako o celku vrátane schválených  zmien a doplnkov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali,  schválilo program rokovania so schválenými zmenami a doplnkami. 
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K bodu 2. Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín k 29.2.2012  
 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 2. 
 
Uviedol, že dôležitým faktom je, že Mesto Trenčín k 29.2.2012 znížilo celkový dlh mesta 
o 11,1 mil. €, tzn. o 199 € na jedného obyvateľa. Z pôvodných 714 € na jedného obyvateľa sa 
tak dlh znížil na súčasných 515 € na jedného obyvateľa. Povedal, že „je samozrejme treba 
povedať a skonštatovať, že Mesto Trenčín je naďalej závislé na kapitálových príjmoch, ktoré 
súvisia aj s predajom majetku mesta. Pretože ešte stále potrebujeme splatiť približne 7 mil. € 
dlhov tak, aby sme sa dostali na takú hranicu dlhu, ktorá už nebude nejakým spôsobom 
vytvárať tlak na predaj majetku a budeme vedieť dlhy splácať aj z našich bežných príjmov. 
Blížime sa pomaly k tejto hranici, myslím si, že ešte chvíľu budeme musieť vydržať, a mali 
by sme to zvládnuť. Ale opakujem, tá situácia napriek tomu, že sa teda darí  veľmi úspešne 
pracovať s verejnými financiami, nie je ešte stále dobrá, ešte je stále veľmi nepriaznivá a je 
nutné pokračovať v ďalšom šetrení a v ďalších úsporných opatreniach, ktoré musíme 
prijímať. Domnievam sa, že potom budeme vedieť bez problémov skonštatovať, že sme 
skonsolidovali verejné financie Mesta Trenčín. Ja by som sa vám samozrejme všetkým chcel 
poďakovať za podporu, aj za spoluprácu, pretože si myslím, že neexistuje na Slovensku, ani 
mesto, ani obec, ktorá by dokázala v priebehu jedného roka znížiť dlh o 11 mil. €, čo je teda, 
musím povedať, veľmi dobrý výsledok a súvisí to aj s opatreniami, ktoré ste vy prijali pri 
hlasovaniach, aj pri spolupráci s mestom. Takže ďakujem vám všetkým za túto spoluprácu 
a dúfam, že to bude pokračovať takto ďalej.“    
 
            Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, zobralo na 
vedomie Informáciu o finančnej situácii Mesta Trenčín k 29.2.2012. 
/Uznesenie č.361/ 
 
 
K bodu 3A. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  
                    písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c)  
                    VZN č. 12/2011 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3A. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3238/1 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, Trenčín, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod informačných panelom, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 250,00 €/ks ročne. 
   
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3238/1 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, Trenčín, za 
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účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod informačných panelom, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 250,00 €/ks ročne.   
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..........................................................................250,00 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3A -1/ PHOZ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali,  určilo 

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

2/ Hlasovanie o materiáli 3A – 2/ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.362/ 
 
 
K bodu 3AA. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8.  
                        písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AA. 
 
Ide o: 
 
schválenie v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj  nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Soblahov novovytvorená  "C 
KN" parc. č. 3501/19, ost. plocha vo výmere 492 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 
27/11, overeným dňa 18.11.2011 z pozemku parc. č. 3501/14, pre Ing. Ivana Betáka za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rekreačnou chatou a zázemím chaty, 
za kúpnu cenu 8,10,- €/m2.  
 
Celková kúpna cena  predstavuje............................................................................ 3.985,20 €   
 
 
            Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo predaj 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.363/ 
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K bodu 3AC. Návrh  na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods.  
                       8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AC. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – zámena pozemkov v k.ú. Trenčín (Pod Komárky):  

a) novovytvorená C-KN  parc.č. 3138/15 ostatné plochy o výmere 14 m2 a novovytvorená   
C-KN parc.č. 3138/16 orná pôda o výmere 12 m2, odčlenené GP č. 21/10 z pôvodnej     
C-KN parc.č. 3138/12 zapísanej na LV č. 5478 ako vlastníci Branislav Kolínek v podiele 
½ a Katarína Rybanská v podiele ½ 

za 

b) C-KN parc.č. 3480/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, novovytvorená C-
KN parc.č. 3138/19 orná pôda o výmere 2 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 3138/7 
orná pôda o výmere 7 m2, odčlenené GP č. 36335924-033-12 z pôvodnej C-KN parc.č. 
3138/7, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1. 

Zámenou pozemkov Mesto Trenčín vysporiada pozemky pod stavbou IBV Pod Komárky 
Trenčianska Turná – Hámry - vodohospodárska časť a p. Kolínek a p. Rybanská si touto 
zámenou scelia pozemky.  

Zámena bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Trenčín (Pod Komárky):  
 
a) novovytvorená C-KN  parc.č. 3138/15 ostatné plochy o výmere 14 m2 a novovytvorená   

C-KN parc.č. 3138/16 orná pôda o výmere 12 m2, odčlenené GP č. 21/10 z pôvodnej     
C-KN parc.č. 3138/12 zapísanej na LV č. 5478 ako vlastníci Branislav Kolínek v podiele 
½ a Katarína Rybanská v podiele ½ 

za 

b) C-KN parc.č. 3480/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, novovytvorená C-
KN parc.č. 3138/19 orná pôda o výmere 2 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 3138/7 
orná pôda o výmere 7 m2, odčlenené GP č. 36335924-033-12 z pôvodnej C-KN parc.č. 
3138/7, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1. 

Zámenou pozemkov Mesto Trenčín vysporiada pozemky pod stavbou IBV Pod Komárky 
Trenčianska Turná – Hámry - vodohospodárska časť a p. Kolínek a p. Rybanská si touto 
zámenou scelia pozemky.  

Zámena bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 
 
 
P. Hartmann fakticky poznamenal, že by poprosil prednášajúceho, aby išiel v materiáloch za 
radom alebo aspoň, aby povedal 3A, 3B, pretože preskakuje materiály. 
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1/ Hlasovanie o materiáli 3AC -1/ PHOZ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo zámenu 

nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods.  8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3AC – 2/ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.364/ 
 
 
K bodu 3AD. Návrh na zámenu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a  
                        ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AD. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – zámena nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Ing. 
Róbertom Lifkom  nasledovne : 
 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 3302/3 ostatná  plocha o výmere 31 m2, odčlenená GP č. 36335924-194-11  z C-
KN parc.č. 3302/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 
 
za  
 
B) pozemok vo vlastníctve Ing. Róberta Lifku nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
C-KN parc.č. 863/6  ostatná plocha o výmere 43 m2, odčlenená GP č. 36335924-188-11 z C-
KN parc.č. 863/1 vo vlastníctve  Ing. Róberta Lifku  
 
za účelom : 

• pre Mesto Trenčín – preloženie chodníka popri plánovanej budove polyfunkčného 
objektu  

• pre Ing. Róberta Lifku za účelom scelenia pozemkov pre vybudovanie parkoviska. 
 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
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2/ schválenie   
 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 3302/3 ostatná  plocha o výmere 31 m2, odčlenená GP č. 36335924-194-11  z C-
KN parc.č. 3302/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 
 
za  
 
B) pozemok vo vlastníctve Ing. Róberta Lifku nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
C-KN parc.č. 863/6  ostatná plocha o výmere 43 m2, odčlenená GP č. 36335924-188-11  z C-
KN parc.č. 863/1 vo vlastníctve  Ing. Róberta Lifku  
 
za účelom : 

• pre Mesto Trenčín – preloženie chodníka popri plánovanej budove polyfunkčného 
objektu  

• pre Ing. Róberta Lifku za účelom scelenia pozemkov pre vybudovanie parkoviska. 
 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3AD -1/ PHOZ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

určilo zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods.  8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3AD – 2/ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods.  8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.365/ 
 
 
K bodu 3AE. Návrh na zámenu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8.  
                       písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AE. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – zámena nehnuteľnosti medzi Mestom Trenčín 
a BENEFIT GROUP, a.s.  nasledovne : 
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A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 1839/117 zastavaná plocha o výmere 279 m2, odčlenená GP č. 36335924-037-12 
z C-KN parc.č. 1839/6 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 
 
za  
 
B) pozemky vo vlastníctve BENEFIT GROUP, a.s. nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc.č. 1839/85 zastavaná plocha o výmere 97 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.1839/118 
zastavaná plocha o výmere 182 m2, odčlenená GP č. 36335924-037-12 z C- KN parc.č. 
1839/7 zapísanej na LV č. 5205 ako vlastník BENEFIT GROUP, a.s. v podiele 1/1-ina 
 
za podmienky :  

• realizovať parkové a sadovnícke úpravy a detské ihrisko na pozemku C-KN parc.č. 
1839/6 vo vlastníctve Mesta Trenčín, pričom táto upravená plocha bude aj naďalej 
verejne prístupná 

• investor sa zaviaže aj do budúcnosti po realizácii sadových úprav a detského ihriska sa 
o túto plochu starať a udržiavať 

   
za účelom : 

• pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod kotolňou a prístupovou cestou  
• pre BENEFIT GROUP, a.s. výstavba polyfunkčného objektu   

 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
2/ schválenie    
 
A) zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a BENEFIT GROUP, a.s.  nasledovne : 
 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-
KN parc.č. 1839/117 zastavaná plocha o výmere 279 m2, odčlenená GP č. 36335924-037-12 
z C-KN parc.č. 1839/6 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 
 
za  
 
B) pozemky vo vlastníctve BENEFIT GROUP, a.s. nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc.č. 1839/85 zastavaná plocha o výmere 97 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.1839/118 
zastavaná plocha o výmere 182 m2, odčlenená GP č. 36335924-037-12 z C- KN parc.č. 
1839/7 zapísanej na LV č. 5205 ako vlastník BENEFIT GROUP, a.s. v podiele 1/1-ina 
 
za podmienky :  

• realizovať parkové a sadovnícke úpravy a detské ihrisko na pozemku C-KN parc.č. 
1839/6 vo vlastníctve Mesta Trenčín, pričom táto upravená plocha bude aj naďalej 
verejne prístupná 

• investor sa zaviaže aj do budúcnosti po realizácii sadových úprav a detského ihriska sa 
o túto plochu starať a udržiavať 

   
za účelom : 
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• pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod kotolňou a prístupovou cestou  
• pre BENEFIT GROUP, a.s. výstavba polyfunkčného objektu   

 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3AE -1/ PHOZ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali, určilo zámenu  

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8.  písm.e) zákona                 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3AE – 2/ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 3 
nehlasovali, schválilo zámenu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 
ods. 8.  písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.366/ 
 
 
K bodu 3AF. Návrh na prijatie daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do  

           vlastníctva  Mesta Trenčín 
 
 

JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AF. 
 
Ide o: 
 
schválenie prijatia daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva 
Mesta Trenčín  
 
Ide o stavebné objekty :  
a) SO 301 Vodovod,  
b) SO 303 Kanalizácia splašková  
v lokalite na Soblahovskej ulici v k. ú. Trenčianske Biskupice a v k.ú. Trenčín, 
nachádzajúcich sa  na pozemkoch KN-C parc. č. 2639/16, 2640/27, 2640/29, 2640/30, 
2640/32, 2640/33, 3306/2, 3443, 344/4, 3444/5 v k.ú. Trenčín a KN-C 514/3, 514/11, 514/82, 
514/83, 514/84, 514/85, 514/86, 514/92 a 1182/2 v k.ú. Trenčianske Biskupice od investora 
VILLA PARK Tren čín, s.r.o., Trenčín. 
Stavebné objekty boli povolené užívať ako vodné stavby Kolaudačným rozhodnutím č. 
OÚŽP/2009/00100-006 TNI zo dňa 17.2.2009. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasovali, schválilo 
prijatie daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva  Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.367/ 
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K bodu 3AG. Návrh na stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  
                        nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm.  
                        b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AG. 
 
Ide o: 
 
schválenie v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
podmienky  verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín : 
 
1/ predaja nehnuteľnosti : „Biela rekreačná chata“ – dom so súp.č. 65 s príslušenstvom 
nachádzajúca sa na pozemku parc.č. 3501/5, pozemok parc.č. 3501/5 zastavaná plocha 
o výmere 108 m2 a pozemok parc.č. 3501/9 ostatné plochy o výmere 2748 m2, v k.ú. 
Soblahov. 
 
 v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena vo výške 25.000,- € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.500,- € 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy    

            a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   
 
Pozn.: Ide o rekreačnú chatu s priľahlým pozemkom  nachádzajúcu sa v k.ú. Soblahov vpravo 
od chaty „Pod Ostrým vrchom“. V súčasnosti je táto chata nevyužitá. 
Podľa vypracovaného ZP je všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 47.748,- €, v roku 
2011 Mesto Trenčín vyhlásilo VOS s minimálnou kúpnou cenou 40.000,- €,  do súťaže sa 
neprihlásil žiadny záujemca.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.368/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
2/ predaja nehnuteľnosti : „Horáre ň“ v k.ú. Soblahov: 

• objekt horárne so súpč. 259 s príslušenstvom   nachádzajúci sa na pozemku C-KN 
parc.č. 3509/3 a 3510/2 

• pozemok C-KN parc.č.3509/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2 
• pozemok C-KN parc.č. 3510/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 
• pozemok C-KN parc.č. 3510/1 záhrady o výmere 193 m2 
• pozemok C-KN parc.č. 3509/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 
• pozemok C-KN parc.č. 3509/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 
• pozemok C-KN parc.č. 3508 záhrady o výmere 519 m2 

 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna  cena 60.000,- € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

6.000,- € 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy    

 
Pozn.: Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Soblahov na začiatku lesa. Horáreň je 
v súčasnosti nevyužitá (slúžila ako služobný byt),   
Podľa vypracovaného ZP je všeobecná hodnota objektov (horáreň s príslušenstvom) vo výške 
55.749,76 € a všeobecná hodnota  pozemkov vo výške 15,02 €/m2, t.j. celková hodnota za 
pozemky 16.822,4 €. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.369/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
3/ predaja nehnuteľnosti  „Chata pod Ostrým vrchom “, v k.ú. Soblahov  a to: 
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a) budova chaty so s.č. 22 so zastavanou plochou 266  m2, nachádzajúca sa na pozemku 
parc.č. 3501/4  s príslušenstvom  

b) parc.č. 3501/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 266 m2 
c) parc.č. 3501/8 ostatná plocha o výmere 7797 m2 
d) parc.č. 3501/2 zastavaná plocha o výmere 1936 m2 

 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna  cena 100.000,- € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

10.000,-€ 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Vzhľadom k potrebe zabezpečenia prívodu pitnej vody pre objekty chát so súp.č. 65 
a súp.č. 21, resp. v prípade potreby zastavenia (zimné obdobie) a spustenia vody, 
alebo zabezpečenia prípadných opráv, bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bremeno 
na ťarchu vlastníka parcely č. 3501/8 a chaty so súp.č. 22 nachádzajúcej sa na parc.č. 
3501/4 v k.ú. Soblahov a v prospech vlastníka stavby so súp.č. 65 nachádzajúcej na  
parc.č. 3501/5 a vlastníka stavby so súp.č. 21 nachádzajúcej sa na parc.č. 3501/3 v k.ú. 
Soblahov. 

- Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti – parcely č. 
3501/8 a chaty súp.č. 22 stojacej na pozemku parc.č. 3501/4  umožniť vlastníkom 
nehnuteľností – stavby so súp.č. 65 nachádzajúcej sa na parc.č. 3501/5 a stavby so 
súp.č. 21 nachádzajúcej sa na parc.č. 3501/3 prechod cez pozemok parc.č. 3501/8 za 
účelom prístupu k vodovodnej šachte umiestnenej na tejto parcele a v povinnosti 
umožniť prístup k ventilom nachádzajúcim sa v podzemnom podlaží budovy súp.č. 
22. 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy    

 
Pozn.: Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Soblahov. Chata je v súčasnosti nevyužitá.  
Podľa vypracovaného ZP je všeobecná hodnota nehnuteľností je vo výške 178.000. 
 
 
Ing. Košút sa opýtal, na základe čoho sa stanovili tie ceny, či to bude vôbec reálne za tú cenu 
to predať, a to isté  na tých bytoch.   
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, odpovedal, že bola vytvorená komisia na predaj majetku mesta, 
ktorí je prebytočným majetkom mesta. Vedúcou komisie je Ing. Vanková a úvahami 
zvažovali, čo je predajná cena, keďže sa to nepodarilo predať za cenu, ktorá bola určená 
znaleckým posudkom, tak to odhadnou cenou určili, či to vôbec bude možné za túto cenu 
predať. Dodal, že uvidia, či bude mať aj za týchto podmienok niekto záujem to kúpiť. 
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Mgr. Rybníček, primátor mesta, dodal, že to je vyvolávacia cena. Pozemky boli 
ohodnotené na základe súdno-znaleckého posudku. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.370/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
4/ predaja nehnuteľnosti „Pozemok Kubrická ulica“  v k.ú. Kubrica : 

- pozemok C-KN parc.č. 186/2 zastavaná plocha o 436 m2 

 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena 13.080,- € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

1.308,- € 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy    

            a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   
 
Pozn.: Ide o pozemok na Kubrickej ulici pri Urbárskom dome. V zmysle platného 
i navrhovaného ÚPN je daná lokalite definovaná ako obytné územie – rodinné domy, kde 
doplnkovou funkciou  sú aj služby a nerušiace prevádzky.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.371/ 
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K bodu 3AH. Návrh na stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj  
                        nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm.  
                        b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 

 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AH. 
 
Ide o: 
 
schválenie v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
podmienky  verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín – predaj bytov : 
 
1.  
1 – izbový byt č. 2  II. kategórie o celkovej výmere 44,82 m2 vrátane pivnice  v bytovom 
dome súp. číslo 471 na Ul. Kuku čínova 9 v Trenčín a  spoluvlastnícky podiel 45/1061 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch: 
- parc. č. 1354/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 536 m2 
- parc. č. 1354/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2  
uvedené na liste vlastníctva č. 6358 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 27.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt II. kategórie s plynovým vykurovaním – v každej miestnosti plynové kachle  
  ( gamaty ) sa nachádza na prízemí domu a je orientovaný do dvora 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1931, nachádza sa v časti 
  priemyselnej zóny ( zadná vrátnica Meriny ) a v roku 1999 boli v dome realizované  
  strešné vstavby  - vznikli 4 nové podkrovné byty a zároveň bola na dome vymenená  
  strešná krytina a opravená fasáda 
- byt po neplatičovi, ktorý bol vyprataný nebol užívania schopný a preto bola 
  realizovaná čiastočná rekonštrukcia bytu v roku 2009,  ktorej predmetom boli nové  
  omietky, úprava podláh v byte, výmena rozvodov sanity, vybudovanie nového  
  sprchového kúta a WC 
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- v byte nie sú vymenené okná, ktoré sú v zlom technickom stave –úniky tepla  
- správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.372/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
2.   
2 – izbový byt č. 17  I. kategórie o celkovej výmere 84,57 m2 bez pivnice v bytovom dome 
súp. číslo 471 na Ul. Kuku čínova 9 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 85/1061 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch: 
- parc. č. 1354/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 536 m2 
- parc. č. 1354/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2  
uvedené na liste vlastníctva č. 6358 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 50.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt I. kategórie s ústredným vykurovaním – v byte je inštalovaný samostatný plynový  
  kotol na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, nachádza sa na 3. poschodí  - v  
  podkroví – v dome nie je výťah 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1931, nachádza sa v časti 
  priemyselnej zóny ( zadná vrátnica Meriny ) a v roku 1999 boli v dome realizované  
  strešné vstavby  - vznikli 4 nové podkrovné byty a zároveň bola na dome vymenená  
  strešná krytina a opravená fasáda 
- byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
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- správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.373/ 
 
 
Ďalej ide o:  
 
 
3.  
3 – izbový byt č. 16 I. kategórie o celkovej výmere 74,86 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 871 na Ul. Duklianskych hrdinov 8 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 
75/1186 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 1181 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 2187 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 45.000,-€  
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt I. kategórie s ústredným vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody je     
  umiestnený  na 7. poschodí domu s výťahom  
- dom v ktorom sa byt nachádza je zateplený, bol daný do užívania v roku 1982, 
  nachádza sa na  sídlisku Kvetná 
- byt je značne opotrebovaný po neplatičovi, ktorý bol vyprataný   
- správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Bytos, s.r.o.,  
  Pred Poľom 19, Trenčín. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.374/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
4. 
2 – izbový byt č. 1.  I. kategórie o celkovej výmere 54,18 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 2468 na Ul. Západná 8 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 54/3689 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na  pozemku: 
- parc. č. 2237/70 zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6046 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 25.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt I. kategórie s ústredným vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody je     
  umiestnený  na prízemí domu s výťahom  
- dom v ktorom sa byt nachádza je zateplený, bol daný do užívania v roku 1974, 
  nachádza sa na  sídlisku Juh I. 
- byt je značne opotrebovaný po neplatičovi, ktorý bol vyprataný a nie je užívania  
  schopný   
- správu domu zabezpečuje Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.375/ 
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(odišiel Ing. Kubečka) 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
5. 
1 – izbový byt (garsónka) č. 39  I. kategórie o celkovej výmere 30,65 m2 vrátane pivnice 
v bytovom dome súp. číslo 2629 na Ul. Šmidkeho 7 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 
31/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na  pozemku: 
- parc. č. 2189/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6164 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 15.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- garsónka I. kategórie s ústredným vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody je     
  umiestnený  na 7. poschodí domu s výťahom  
- dom v ktorom sa byt nachádza je zateplený, bol daný do užívania v roku 1977, 
  nachádza sa na  sídlisku Juh I. 
- byt je značne opotrebovaný po neplatičovi, ktorý bol vyprataný  
- správu domu zabezpečuje Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.376/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
6. 
3 – izbový byt č. 2 I. kategórie o celkovej výmere 74,06 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 2738 na Ul. Šafárikova 18 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 74/1530 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2180/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6264 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 45.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt I. kategórie s ústredným vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody je     
  umiestnený  na 1. poschodí domu s výťahom  
- dom v ktorom sa byt nachádza je zateplený, bol daný do užívania v roku 1979, 
  nachádza sa na  sídlisku Juh I. 
- byt je značne opotrebovaný po neplatičovi, ktorý bol vyprataný   
- správu domu zabezpečuje Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2738, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.377/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
7. 
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1-  izbový byt č. 19 I. kategórie o celkovej výmere 48,72 m2 vrátane pivnice  v bytovom 
dome súp. 

číslo 3371 na Ul. Halalovka 69 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 49/3199 na spoločných 
častiach 

a zariadeniach domu a na  pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

 
- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na II. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
 - dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.378/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
8.  
1 – izbový byt č. 22 I. kategórie o celkovej výmere 48,32 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 69 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 48/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom      

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na II. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
 - dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
- byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
- správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 

(odišiel p. Babič) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.379/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
9. 
2 – izbový byt č. 28  I. kategórie o celkovej výmere 70,38 m2 vrátane pivnice  v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 69 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 70/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na  pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 44.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na IV. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
 - dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.380/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
10. 
3 – izbový byt č. 32  I. kategórie o celkovej výmere 94,87 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 69 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 95/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 55.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na V. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.381/ 
 
 
(prišiel p. Babič) 
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Ďalej ide o: 
 
 
11. 
1 – izbový byt č. 33 I. kategórie o celkovej výmere 48,72 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 71 v Trenčíne a  spoluvlastnícky podiel 49/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na  pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na II. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.382/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
12. 
1 – izbový byt č. 36 I. kategórie o celkovej výmere 48,67 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 71 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 49/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom      

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na II. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.383/ 
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Ďalej ide o:  
 
 
13. 
1 – izbový byt č. 37  I. kategórie o celkovej výmere 48,32 m2 vrátane pivnice v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 71 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 48/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom     

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na III. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.384/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
14. 
3 – izbový byt č. 46 I. kategórie o celkovej výmere 94,87 m2 vrátane pivnice  v bytovom 
dome súp. číslo 3371 na Ul. Halalovka 71 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 95/3199 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 2315/402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2 
uvedené na liste vlastníctva č. 6274 a č. 6283 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok: 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, 
za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní 
podmienky určené vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu 
nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 55.000,-€ 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

2.000,- €  
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou 

zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod 
schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   

 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
 - byt I. kategórie s elektrickým etážovým vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej  
   vody na V. nadzemnom podlaží bez výťahu 
-  hlavný vstup do domu sa nachádza medzi II. a III. nadzemným podlažím 
- dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1999, nachádza sa na   
   sídlisku Juh II. 
 - byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do 2011 
 - správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby 
  pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. 
 
 
P. Hartmann skonštatoval, že „nakoľko som členom sociálnej komisie a v súčasnosti 
evidujeme okolo 600 žiadostí o byty, sa mi zdá, že je to dosť nerozumné, preto som hlasoval 
proti. Samozrejme rozumiem situácii, že treba predávať majetok. Sú tam byty aj vyššej 
kategórie, určite ľudia v núdzi si to ťažko dovolia, ale dalo sa to rôznymi zámenami riešiť.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, reagoval, že nejde o sociálne byty, ale ani o nájomné byty. 
Tieto byty by nebolo úplne vhodné poskytovať na sociálne účely, ale tak ako povedal, Mesto 
Trenčín by chcelo stavať nájomné byty, sú si vedomí situácie s bytovou otázkou. Dodal, že je  
presvedčení o tom, že v najbližšom období budú riešiť otázku nájomného bývania a bývania 
v meste. Upozornil, že toto nie sú sociálne byty.   
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 2 sa zdržal 
hlasovania,  3 nehlasovali, schválilo stanovenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.385/ 
 
 
K bodu 3AI. Návrh na prenájom garážových boxov v priestoroch CO krytov                           
                      na ul. Gen. Svobodu a ul. Saratovskej  v Trenčíne 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3AI. 
 
Ide o: 
 
schválenie prenájom garážových boxov v priestoroch CO krytov v Trenčíne na dobu 
neurčitú od 1.5.2012 pre: 
 
na ul. Saratovskej: 

1. Nikoleta Koreňová, Šmidkeho 1/2606, Trenčín  v cene 30,00 €/mesiac 
2. Vladimír Jankovič, Halašu 4, Trenčín   v cene 25,00 €/mesiac 
3. Dagmar Žideková, K.Smidkeho 6, Trenčín    v cene 40,00 €/mesiac 

 
na ul. gen. Svobodu: 

1. Mgr. Tomáš Bumbál, M. Bela 2494/4, Trenčín   v cene 45,00 €/mesiac 
2. Jozef Baláž, J. Halašu 2631/2, Trenčín   v cene 43,00 €/mesiac 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania,  1 
nehlasovali, schválilo prenájom garážových boxov v priestoroch CO krytov                           
na ul. Gen. Svobodu a ul. Saratovskej  v Trenčíne v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.386/ 
 
 
(odišiel Ing. Krist) 
 
 
K bodu 3B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9.    
                    písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. a)  
                    VZN č. 12/2011   
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3B. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 3280 
zastavaná plocha  o výmere 168  m2, pre  SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., za účelom  
zriadenia staveniska pre rekonštrukciu a dostavbu hotela Tatra, na dobu  od 1.6.2012 do 
31.7.2012,  za cenu 24,- €/m2 ročne.  
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 3280 
zastavaná plocha  o výmere 168  m2, pre  SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., za účelom  
zriadenia staveniska pre rekonštrukciu a dostavbu hotela Tatra, na dobu určitú  od 1.6.2012 do 
31.7.2012,  za cenu 24,- €/m2 ročne. 
 
Celkové  nájomné za uvedené  obdobie predstavuje ................................................. 672,-  € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3B -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval,  určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. a)  VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3B – 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. a) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.387/ 
 
 
K bodu 3C. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín súlade § 9a ods. 9  
                    písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3C. 
 
Ide o: 
 
1/  určenie prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na Jiráskovej ulici v k. ú. Trenčín  "C KN" 
časť parc. č. 1528/1 vo výmere 2 m2 pre Helenu Nezníkovú, na dobu neurčitú, za účelom 
vystavovania tovaru k predaju pri obchodnej prevádzke, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na Jiráskovej ulici v k. ú. Trenčín  "C 
KN" časť parc. č. 1528/1 vo výmere 2 m2 pre Helenu Nezníkovú, na dobu neurčitú, za 
účelom vystavovania tovaru k predaju pri obchodnej prevádzke, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...............................................................................24,- € 
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1/ Hlasovanie o materiáli 3C -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín súlade § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p.  v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
(prišiel Ing. Krist) 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3C – 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín súlade § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p.  v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.388/ 
 
 
K bodu 3D. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 
           písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3D. 
 
Ide o: 
 
1/  určenie prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na ulici M. Rázusa v k. ú. Trenčín  "C KN" 
časť parc. č. 1630 vo výmere 4,5 m2 pre Alenu Hrickovú , na dobu neurčitú s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za účelom vystavovania tovaru 
k predaju pri obchodnej prevádzke, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na ulici M. Rázusa v k. ú. Trenčín  "C 
KN" časť parc. č. 1630 vo výmere 4,5 m2 pre Alenu Hrickovú , na dobu neurčitú 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za účelom 
vystavovania tovaru k predaju pri obchodnej prevádzke, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje............................................................................... 54,- € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3D -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3D - 2/ 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.389/ 
 
 
K bodu 3E. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 
          písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) 
          VZN č. 12/2011 

 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3483/4 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre Emil Sedlačko – LINEA grafic, K. Šmidkeho 9/8, Trenčín, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod navigačnou tabuľou, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 250,00 €/ks ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3483/4 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre Emil Sedlačko – LINEA grafic, K. Šmidkeho 9/8, Trenčín, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod navigačnou tabuľou, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 250,00 €/ks ročne. 
  
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 250,00 €   
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3E -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3E - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.390/ 
 
 
K bodu 3F. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9.  
                    písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c)  
                    VZN č. 12/2011 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3F. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie, časť C-KN parc.č. 1097 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre LAMELLAND, s.r.o., Rybárska č. 1, Trenčín, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod informačným zariadením, na dobu neurčitú, 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 
250,00 €/ks ročne. 
   
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie, časť C-KN parc.č. 1097 
zast. plocha o výmere 1 m2 pre LAMELLAND, s.r.o., Rybárska č. 1, Trenčín, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod informačným zariadením, na dobu neurčitú, 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 
250,00 €/ks ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 250,00 €   
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3F -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3F - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.391/ 
 
 
K bodu 3G. Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 
          písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) 
          VZN č. 12/2011 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3G. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemkov v:  
 
k.ú. Trenčín 
*časť C-KN parc.č. 2264/8 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Gen. Svobodu) – 2 ks 
*časť C-KN parc.č. 2509/2 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 3 ks 
*časť C-KN parc.č. 784/14 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 1 ks 
*časť C-KN parc.č. 3376/1 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 2 ks 
*časť C-KN parc.č. 3483/3 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Električná) – 2 ks 
*časť C-KN parc.č. 3483/4 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Električná) – 4 ks 
 
k.ú. Kubra 
*časť C-KN parc.č. 2301/3 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Pred poľom) – 1 ks 
*časť E-KN parc.č. 2697/1 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Kubranská) – 1 ks 
 
k.ú. Záblatie 
*časť C-KN parc.č. 801/5 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Brnianska) – 2 ks 
pre DUO CREATIVE, s.r.o., Podzámska 20, Hlohovec, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod navádzacími panelmi, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 250,00 €/ks ročne.   
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľností – pozemkov v:  
 
k.ú. Trenčín 
*časť C-KN parc.č. 2264/8 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Gen. Svobodu) – 2 ks 
*časť C-KN parc.č. 2509/2 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 3 ks 
*časť C-KN parc.č. 784/14 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 1 ks 
*časť C-KN parc.č. 3376/1 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Soblahovská) – 2 ks 
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*časť C-KN parc.č. 3483/3 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Električná) – 2 ks 
*časť C-KN parc.č. 3483/4 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Električná) – 4 ks 
 
k.ú. Kubra 
*časť C-KN parc.č. 2301/3 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Pred poľom) – 1 ks 
*časť E-KN parc.č. 2697/1 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Kubranská) – 1 ks 
 
k.ú. Záblatie 
*časť C-KN parc.č. 801/5 zast.plocha o výmere 1 m2 (Ul. Brnianska) – 2 ks 
pre DUO CREATIVE, s.r.o., Podzámska 20, Hlohovec, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod navádzacími panelmi, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 250,00 €/ks ročne. 
   
Celkové ročné nájomné predstavuje .....................................................................  4.500,00 €   
 
 
(odišiel JUDr. Kudla) 

 
 
1/ Hlasovanie o materiáli 3G -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 sa zdržali hlasovania, 3 
nehlasovali, určilo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 bod 6 písm. c) VZN č. 
12/2011 v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3G - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 3 nehlasovali, schválilo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Trenčín podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 
9 bod 6 písm. c) VZN č. 12/2011 v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.392/ 
 
 
K bodu 3H. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 
          písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3H. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľností – pozemkov  v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 3266/2 
zastavaná plocha o výmere 102,2 m2 a časť C-KN parc.č. 1115/1 zastavaná plocha o výmere 
37,3 m2, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., za účelom vysporiadania pozemku pod spevnenou 
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plochou parkoviska, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 
bude zmluva zverejnená, za cenu 24,- €/m2 ročne.   
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľností – pozemkov  v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 
3266/2 zastavaná plocha o výmere 102,2 m2 a časť C-KN parc.č. 1115/1 zastavaná plocha 
o výmere 37,3 m2, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., za účelom vysporiadania pozemku pod 
spevnenou plochou parkoviska, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 24,- €/m2 ročne. 
   
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................ 3.348,-  € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3H -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, určilo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 
ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3H - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 
ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.393/ 
 
 
(prišiel JUDr. Kudla) 
 
 
K bodu 3I. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 
        písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e) 
        VZN č. 12/2011  
 
 
 JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3I. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 697/1 
ostatná plocha  o výmere 10 m2, pre  Katarínu Mikuli čkovú, za účelom  vysporiadania 
pozemku pod novinovým stánkom, na dobu   neurčitú  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho 
po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 



37 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 697/1 
ostatná plocha  o výmere 10 m2, pre  Katarínu Mikuli čkovú, za účelom  vysporiadania 
pozemku pod novinovým stánkom, na dobu   neurčitú  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho 
po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................... 120,-  € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3I -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e)  VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3I - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.394/ 
 
 
K bodu 3J. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. 
         písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s   článkom 9 ods. 6. písm. e) 
         VZN č. 12/2011 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3J. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 2108/288 
ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Ing. Jána Konečného, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu neurčitú  s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 
2108/288 ostatná plocha o výmere 12,5 m2, pre Ing. Jána Konečného, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod dreveným prístreškom pre auto, na dobu 
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neurčitú  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za 
cenu 12,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................... 150,-  € 
 

 
1/ Hlasovanie o materiáli 3J -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s   článkom 9 ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3J - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s   článkom 9 ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.395/ 
 
 
K bodu 3K. Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  
                    písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3K. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľností – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v:  
* MsÚ – klientské centrum, o celkovej výmere 0,5 m2 
* Farská 10 – vestibul, o celkovej výmere 0,5 m2 
* KIC – Mierové námestie č. 9, o celkovej výmere 0,5 m2 
za účelom umiestnenia 3 ks automatov na horúce nápoje, pre ASO VENDING, Medený 
Hámor 7, Banská Bystrica, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 199,15 €/m2 ročne, čo predstavuje 99,58 
€/ks ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľností – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v:  
* MsÚ – klientské centrum, o celkovej výmere 0,5 m2 
* Farská 10 – vestibul, o celkovej výmere 0,5 m2 
* KIC – Mierové námestie č. 9, o celkovej výmere 0,5 m2 
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za účelom umiestnenia 3 ks automatov na horúce nápoje, pre ASO VENDING, Medený 
Hámor 7, Banská Bystrica, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 199,15 €/m2 ročne, čo predstavuje 99,58 
€/ks ročne.   
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................  298,74 € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3K -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3K - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.396/ 
 
 
K bodu 3L. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9.  
                    písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.    
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3L. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 1553/155 
zastavaná plocha o výmere 12 m2, pre Ing. Juraja Doskočila, za účelom  vysporiadania 
pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže, na dobu neurčitú  s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 2,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 
1553/155 zastavaná plocha o výmere 12 m2, pre Ing. Juraja Doskočila, za účelom  
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže, na dobu neurčitú  
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 2,- 
€/m2 ročne. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 24,-   € 
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1/ Hlasovanie o materiáli 3L -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 4 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3L - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.397/ 
 
 
K bodu 3M. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9.  
                     písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e)  
                     VZN č. 12/2011   
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3M. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 3235/3 
zastavaná  plocha  o výmere 17  m2, pre  Business happy s.r.o. , za účelom  vysporiadania 
pozemku pod celoročnou terasou,  na dobu   neurčitú  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti –  pozemku v k.ú.  Trenčín, časť C-KN parc.č. 
3235/3 zastavaná  plocha  o výmere 17  m2, pre  Business happy s.r.o. , za účelom  
vysporiadania pozemku pod celoročnou terasou,  na dobu   neurčitú  s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................... 680,-  € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3M -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 
Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3M - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 9 ods. 6. písm. e) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.398/ 
 
 
K bodu 3N. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9  
                    písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm.  
                    d) VZN č. 12/2011   
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
 
1a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 7 m2 pre 
Mgr. Jozefa Staníka za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Alex´s Coffee & Bar na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 280,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
1b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 7 m2 
pre Mgr. Jozefa Staníka za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Alex´s Coffee & Bar 
na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 280,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/1a/ -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3N/1b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.399/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
2a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 4,16 m2 
pre LB servis, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Libresso Gansel na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu   40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 166,40 €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 4,16 
m2 pre LB servis, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Libresso Gansel na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu   40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 166,40 € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/2a/ -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/2b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.400/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
3a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 29,64 m2 
pre Adelu Maxonovú za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň PADDOCK na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.10.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................... 1.185,60 €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
3b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 29,64 
m2 pre Adelu Maxonovú za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň 
PADDOCK na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.10.2012 
za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................... 1.185,60 €  
 
 

 1/ Hlasovanie o materiáli 3N/3a/ -1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/3b/ -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.401/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
4a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 55,40 m2 
pre Nurdim Halimi - Paris  za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň Paris na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.216,- €  
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
4b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 55,40 
m2 pre Nurdim Halimi - Paris  za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň Paris 
na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.216,- €  
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/4a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/4b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.402/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
5a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 17,10 m2 
pre Ing. Rudolfa Fraňa za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň FRANI na 
Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 684,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
5b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 17,10 
m2 pre Ing. Rudolfa Fraňa za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň FRANI 
na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 684,- €  
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1/ Hlasovanie o materiáli 3N/5a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/5b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.403/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
6a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 90 m2 
pre Igor Stašák - AULICUS za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň 
Alžbetka na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za 
cenu  40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 3.600,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
6b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 90 m2 
pre Igor Stašák - AULICUS za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň 
Alžbetka na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za 
cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 3.600,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/6a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3N/6b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.404/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
7a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 96 m2 pre 
Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
kaviareň OMAR na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 
15.09.2012 za cenu  40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 3.840,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
7b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3280 o výmere 96 m2 
pre Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke kaviareň OMAR na Mierovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy 
do 15.09.2012 za cenu  40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 3.840,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/7a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/7b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.405/ 
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(odišiel Ing. Urbánek) 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
8a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3279/1 a 3279/3 
o celkovej výmere 32 m2 pre PARADISE, spol. s r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke pizzeria Castello na Farskej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 
31.10.2012 za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.280,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
8b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3279/1 a 3279/3 
o celkovej výmere 32 m2 pre PARADISE, spol. s r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke pizzeria Castello na Farskej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 
31.10.2012 za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.280,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/8a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/8b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.406/ 

 
 
Ďalej ide o: 
 
 
9a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3238/1 a 3229/2 
o celkovej výmere   64,90 m2 pre Business happy s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke reštaurácia CINEMA na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy 
do 30.09.2012 za cenu   40,- €/m2 ročne.  
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Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.596,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
9b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3238/1 a 3229/2 
o celkovej výmere   64,90 m2 pre Business happy s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke reštaurácia CINEMA na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy 
do 30.09.2012 za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.596,- €  
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/9a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, určilo prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 
písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN 
č. 12/2011 v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/9b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 
9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) 
VZN č. 12/2011  v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.407/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
10a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3229/2 o  výmere 
13,032 m2 pre SMART SERVIS, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
VELVET CAFÉ na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 
za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 521,28 €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
10b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3229/2 o  výmere 
13,032 m2 pre SMART SERVIS, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
VELVET CAFÉ na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 
za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 521,28 €  
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1/ Hlasovanie o materiáli 3N/10a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/10b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a 
ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. 
d) VZN č. 12/2011  v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.408/ 
 
 
Ďalej ide o: 

 
 
11a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3238/1 o  výmere 21 m2 
pre ARTUR, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke penzión ARTUR na 
Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 840,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
11b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3238/1 o  výmere 21 
m2 pre ARTUR, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke penzión ARTUR na 
Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 840,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/11a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3N/11b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.409/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
12a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 174/4 o  výmere 30,45 
m2 pre RETRO RESTAURANT, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Retro 
restaurant na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za 
cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.218,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
12b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 174/4 o  výmere 
30,45 m2 pre RETRO RESTAURANT, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
Retro restaurant na Palackého ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 
za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.218,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/12a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 nehlasovali, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/12b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.410/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
13a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 63 m2 
pre Ľubomír Sabo - DELTAX za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke STEPS PUB 
na Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.520,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
13b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 63 
m2 pre Ľubomír Sabo - DELTAX za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke STEPS 
PUB na Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu 
40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.520,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/13a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/13b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.411/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
14a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 20 m2 
pre Jacket Potatoes, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Jacket Potatoes na 
Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 16.09.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 800,- €  
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
14b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 20 
m2 pre Jacket Potatoes, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Jacket Potatoes 
na Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 16.09.2012 za cenu 40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 800,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/14a/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/14b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 nehlasovali, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.412/ 
 
 
(odišiel Bc. Vaňo) 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
15a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 57,40 
m2 pre Ing. Štefan Seifert – SEIFO TRADING za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke kaviareň – bar VEVEY na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej 
zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.296,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
15b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 
57,40 m2 pre Ing. Štefan Seifert – SEIFO TRADING za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke kaviareň – bar VEVEY na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej 
zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 ročne.  
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Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.296,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/15a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/15b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.413/ 
 

 
Ďalej ide o: 
 
 
16a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 60 m2 
pre GRENADA, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke STEAK HOUSE na 
Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.400,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
16b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 60 
m2 pre GRENADA, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke STEAK HOUSE na 
Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.09.2012 za cenu 40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.400,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/16a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/16b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.414/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
17a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 60 m2 
pre Coffee Services Company, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke BAR 
DEL CORSO na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 
za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.400,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
17b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 60 
m2 pre Coffee Services Company, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke BAR 
DEL CORSO na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 
za cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.400,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/17a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/17b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
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/Uznesenie č.415/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
18a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3270 a 3269/1 
o celkovej výmere 26,25 m2 pre Da Vinci art, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke kaviareň Da Vinci na Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy 
do 31.10.2012 za cenu   40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.050,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
18b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3270 a 3269/1 
o celkovej výmere 26,25 m2 pre Da Vinci art, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k 
prevádzke kaviareň Da Vinci na Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy 
do 31.10.2012 za cenu       40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.050,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/18a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/18b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.416/ 
 
 
(prišiel Bc. Vaňo) 
 
 
Ďalej ide o: 
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19a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 108 m2 
pre VODNÍČEK, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pizzéria - Cukráreň 
Vodníček na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.10.2012 za 
cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 4.320,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
19b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 108 
m2 pre VODNÍČEK, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pizzéria - Cukráreň 
Vodníček na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.10.2012 za 
cenu 40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 4.320,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/19a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/19b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.417/ 
 
 
(prišiel Ing. Urbánek) 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
20a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3269/5 o  výmere 12 m2 
pre Andreja Košiana za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke FUN CAFFE na 
Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 480,- €  
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
20b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3269/5 o  výmere 12 
m2 pre Andreja Košiana za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke FUN CAFFE na 
Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu 40,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 480,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/20a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/20b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.418/ 
 
 
(odišiel Ing. Gašparovič) 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
21a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 25 m2 
pre PHARMA EXPRESS, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Mexiko bar 
na Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.000,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
21b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3276 o  výmere 25 
m2 pre PHARMA EXPRESS, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Mexiko 
bar na Sládkovičovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  
40,- €/m2 ročne.  
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Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 1.000,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/21a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/21b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.419/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
22a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1531/214 o  výmere 
19,25 m2 pre INNO, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke M - Bar na 
Gagarinovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  32,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 616,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
22b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1531/214 o  výmere 
19,25 m2 pre INNO, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke M - Bar na 
Gagarinovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  32,- €/m2 
ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 616,- €  
 
 
P. Gavenda dodal, že výbor mestskej časti materiál odsúhlasil. 
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1/ Hlasovanie o materiáli 3N/22a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/22b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.420/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
23a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3269/5 o  výmere 24 m2 
pre Miroslav Cverenkár za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Bagetéria caffé na 
Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- €/m2 
ročne.  Nájomca je pri podpise nájomnej zmluvy povinný uhradiť okrem nájomného na rok 
2012 aj preddavok na nájomné na rok 2013 vo výške 960,- €. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 960,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
23b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3269/5 o  výmere 24 
m2 pre Miroslav Cverenkár za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Bagetéria caffé 
na Vajanského ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012 za cenu  40,- 
€/m2 ročne.  Nájomca je pri podpise nájomnej zmluvy povinný uhradiť okrem nájomného na 
rok 2012 aj preddavok na nájomné na rok 2013 vo výške 960,- €. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 960,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/23a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3N/23b/ - 2/ 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.421/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
24a/ určenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 61,50 
m2 pre VODNÍČEK, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pizzéria - Cukráreň 
Vodníček na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.10.2012 za 
cenu 40,- €/m2 ročne.  
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.460,- €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
24b/ schválenie prenájmu časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3274 o  výmere 
61,50 m2 pre VODNÍČEK, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pizzéria - 
Cukráreň Vodníček na Štúrovom námestí na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 
15.10.2012 za cenu         40,- €/m2 ročne.  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 2.460,- €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3N/24a/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, určilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3N/24b/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 ods. 6 písm. d) VZN č. 12/2011  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.422/ 
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(prišiel Ing. Gašparovič) 
 
 
K bodu 3O. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 190 bod 1/ a 2/ zo dňa 31.8.2011 a následný   
                     prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c)  
                     zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
 
1/ zrušenie    
 
a) s účinnosťou od 31.8.2011  uznesenie MsZ č. 190 bod 1/, ktorým MsZ v Trenčíne 
určilo prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 1675/1 o výmere 2672 
m2, pre LUKAS CO s.r.o., za účelom realizácie lanového parku, zriadenia detského ihriska 
a osadenia stánku na predaj lístkov a uskladnenie výstroja, na dobu neurčitú s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 1,- € po celú dobu 
nájmu, za nasledovných podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie 
trávy, čistenie, údržba) 

- nájomca vybuduje detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho údržbu 
- detské ihrisko bude bezplatne sprístupnené celej širokej verejnosti 
- nájomca bude zodpovedný  za škody spôsobené prípadným pádom stromov 
- nájomca bude zodpovedný za prípadné úrazy návštevníkov a to aj po ukončení 

prevádzkových hodín   
- nájomca je povinný spracovať potrebný popis ukotvenia jednotlivých lanových prvkov 

na stromy a tento predložiť na odborné posúdenie odbornému lesnému hospodárovi 
(OLH) 

- inštaláciou lanových prvkov a ich následným využívaním nesmie dôjsť k poškodeniu 
jestvujúcich stromov, krov alebo ostatných prvkov prostredia lesoparku Brezina.  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
b) s účinnosťou od 31.8.2011 uznesenie MsZ č. 190 bod 2/, ktorým MsZ v Trenčíne 
schválilo prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 1675/1 o výmere 
2672 m2, pre LUKAS CO s.r.o., za účelom realizácie lanového parku, zriadenia detského 
ihriska a osadenia stánku na predaj lístkov a uskladnenie výstroja, na dobu neurčitú 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 1,- € 
po celú dobu nájmu, za nasledovných podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie 
trávy, čistenie, údržba) 

- nájomca vybuduje detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho údržbu 
- detské ihrisko bude bezplatne sprístupnené celej širokej verejnosti 
- nájomca bude zodpovedný  za škody spôsobené prípadným pádom stromov 
- nájomca bude zodpovedný za prípadné úrazy návštevníkov a to aj po ukončení 

prevádzkových hodín   
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- nájomca je povinný spracovať potrebný popis ukotvenia jednotlivých lanových prvkov 
na stromy a tento predložiť na odborné posúdenie odbornému lesnému hospodárovi 
(OLH) 

inštaláciou lanových prvkov a ich následným využívaním nesmie dôjsť k poškodeniu 
jestvujúcich stromov, krov alebo ostatných prvkov prostredia lesoparku Brezina. 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3O/1/ -1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo zrušenie uznesenia 
MsZ č. 190 bod 1/ a 2/ zo dňa 31.8.2011 v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3O/1/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo zrušenie uznesenia 
MsZ č. 190 bod 1/ a 2/ zo dňa 31.8.2011 v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.423/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
2/ určenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č.  
1675/124 les o výmere 4090  m2, odčlenená GP č. 36/12 z pôvodnej C-KN parc.č. 1675/1,  
pre LUKAS CO s.r.o., za účelom realizácie lanového parku, zriadenia detského ihriska 
a osadenia stánku na predaj lístkov a uskladnenie výstroja, na dobu 10 rokov  s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená , za cenu 1,- € po celú dobu 
nájmu, za nasledovných podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie 
trávy, čistenie, údržba) 

- nájomca vybuduje detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho údržbu 
- detské ihrisko bude bezplatne sprístupnené celej širokej verejnosti 
- nájomca bude zodpovedný  za škody spôsobené prípadným pádom stromov, ktoré boli 

použité na výstavbu lanového parku 
- nájomca bude zodpovedný za prípadné úrazy návštevníkov a to aj po ukončení 

prevádzkových hodín   
- nájomca je povinný spracovať potrebný popis ukotvenia jednotlivých lanových prvkov 

na stromy a tento predložiť na odborné posúdenie odbornému lesnému hospodárovi 
(OLH) 

- inštaláciou lanových prvkov a ich následným využívaním nesmie dôjsť k poškodeniu 
jestvujúcich stromov, krov alebo ostatných prvkov prostredia lesoparku Brezina.  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
3/ schválenie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN 
parc.č.  1675/124 les o výmere 4090  m2, odčlenená GP č. 36/12 z pôvodnej C-KN parc.č. 
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1675/1, pre LUKAS CO s.r.o., za účelom realizácie lanového parku, zriadenia detského 
ihriska a osadenia stánku na predaj lístkov a uskladnenie výstroja, na dobu 10 rokov  
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená , za cenu 1,- € 
po celú dobu nájmu, za nasledovných podmienok : 

- nájomca je povinný udržiavať celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu (kosenie 
trávy, čistenie, údržba) 

- nájomca vybuduje detské ihrisko na vlastné náklady a bude zabezpečovať jeho údržbu 
- detské ihrisko bude bezplatne sprístupnené celej širokej verejnosti 
- nájomca bude zodpovedný  za škody spôsobené prípadným pádom stromov, ktoré boli 

použité na výstavbu lanového parku 
- nájomca bude zodpovedný za prípadné úrazy návštevníkov a to aj po ukončení 

prevádzkových hodín   
- nájomca je povinný spracovať potrebný popis ukotvenia jednotlivých lanových prvkov 

na stromy a tento predložiť na odborné posúdenie odbornému lesnému hospodárovi 
(OLH) 

- inštaláciou lanových prvkov a ich následným využívaním nesmie dôjsť k poškodeniu 
jestvujúcich stromov, krov alebo ostatných prvkov prostredia lesoparku Brezina.  

 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3O/2/ - 1/ PHOZ 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3O/3/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.424/ 
 
 
K bodu 3R. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 167 bod 1/ a 2/ zo dňa 21.7.2011 

  
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3R. 
 
Ide o: 
 
1/ zrušenie   
 
a) s účinnosťou od 21.7.2011 uznesenie MsZ č. 167 bod 1/ zo dňa 21.7.2011, ktorým MsZ 
v Trenčíne určilo prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 760/5 
orná pôda o výmere 2267 m2, pre Poľnohospodárske družstvo Zámostie, za účelom 
poľnohospodárskeho využitia, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu  0,18 €/m2 ročne. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
b) s účinnosťou od 21.7.2011 uznesenie MsZ č. 167 bod 2/ zo dňa 21.7.2011, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 
760/5 orná pôda o výmere 2267 m2, pre Poľnohospodárske družstvo Zámostie,  za účelom 
poľnohospodárskeho využitia, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu  0,18 €/m2 ročne 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 408,06 € 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 
zrušenie uznesenia MsZ č. 167 bod 1/ a 2/ zo dňa 21.7.2011 v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č.425/ 
 
 
K bodu 3S. Návrh na uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa  
                    § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4         
                    bod 7. VZN č. 14/2008   
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3S. 
 
Ide o: 
 
1.1.  určenie  prenájmu nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu Ivetu 
Dvorskú,  na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená do 30.04.2014 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. 
 
1.2.  schválenie prenájmu  nehnuteľnosti - 2-izbového bytu  č. 10  v dome  so súpisným  
číslom 6690,  orientačným  číslom  31, na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu Ivetu 
Dvorskú,  na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená do 30.04.2014 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................... 1.194,24 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3S/1.1/ -1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008  v zmysle 
predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3S/1.2/ - 2/ 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.426/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
2.1.  určenie  prenájmu nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 46  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu Róberta 
Gabriša a manželku Lenku,  na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.04.2014 za cenu regulovaného nájmu 150,73 
€/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2.2.  schválenie prenájmu nehnuteľnosti  - 3-izbového bytu č. 46  v dome so súpisným 
číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu Róberta 
Gabriša a manželku Lenku,  na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.04.2014 za cenu regulovaného nájmu 150,73 
€/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................... 1.808,76 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3S/2.1/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008  v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3S/2.2/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo uzatvorenie  
zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.427/ 
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Ďalej ide o: 
 
 
3.1.  určenie  prenájmu nehnuteľnosti  - 1-izbového bytu č. 4  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Juraja Kuzmu,  
na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená 
do 30.04.2013 za cenu regulovaného nájmu 20,51 €/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. 
 
 3.2. schválenie prenájmu nehnuteľnosti  - 1-izbového bytu č. 4  v dome so súpisným 
číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Juraja 
Kuzmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená do 30.04.2013 za cenu regulovaného nájmu 20,51 €/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 246,12 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3S/3.1/ - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008  v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3S/3.2/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo uzatvorenie  
zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.428/ 
 
 
Ďalej ide o: 
 
 
4.1.  určenie  prenájmu nehnuteľnosti  - 1-izbového bytu č. 9  v dome so súpisným číslom 
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Tomáša 
Súdneho a Annu Ištókovú, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.04.2013 za cenu regulovaného nájmu 25,09 
€/mesiac. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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4.2.  schválenie prenájmu nehnuteľnosti  - 1-izbového bytu č. 9  v dome so súpisným 
číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Tomáša 
Súdneho a Annu Ištókovú, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená do 30.04.2013 za cenu regulovaného nájmu 25,09 
€/mesiac. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................... 301,08 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3S/4.1/ - 2/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008  v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3S/4.2/ - 2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 
uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 4 bod 7. VZN č. 14/2008 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.429/ 
 
 
K bodu 3T. Návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8  
                    písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. b)   
                    VZN č. 7/2003 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3T. 
 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – predaja nehnuteľností - pozemkov na Rybárskej ulici 
v Trenčíne za účelom vysporiadania záhrad takto: 
a) pozemok v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 1688/17 zastavané plochy a nádvorie o výmere      

72 m2 do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov Stanislava Visolajského a manž. 
Bc. Slávky, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 597,60 €, 

b) pozemok v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 1688/24 zastavané plochy a nádvorie o výmere     
19 m2 do podielového spoluvlastníctva Stanislava Visolajského v podiele ½ 
a Stanislavy Visolajskej v podiele ½, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, čo predstavuje celkovú 
kúpnu cenu 157,70 €. 

 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................... 755,30 € 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie predaja nehnuteľností - pozemkov na Rybárskej ulici v Trenčíne za účelom 
vysporiadania záhrad takto: 
a) pozemok v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 1688/17 zastavané plochy a nádvorie o výmere     

72 m2 do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov Stanislava Visolajského a manž. 
Bc. Slávky, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 597,60 €, 

b) pozemok v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 1688/24 zastavané plochy a nádvorie o výmere     
19 m2 do podielového spoluvlastníctva Stanislava Visolajského v podiele ½ 
a Stanislavy Visolajskej v podiele ½, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, čo predstavuje celkovú 
kúpnu cenu 157,70 €. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................... 755,30 € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3T - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. b) VZN č. 7/2003 v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3T -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 4 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. b) VZN č. 7/2003v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.430/ 
 
 
K bodu 3U. Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8  
                     písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm.  
                     b)  VZN č. 7/2003 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3U. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – predaja nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Rybárska 
ul.) - C-KN parc.č. 1688/18 zastavané plochy a nádvorie o výmere 129 m2 do bezpodielového  
spoluvlastníctva manželov Martina Valacha a manž. Anity, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného ako záhrada, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 1070,70 € 
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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. 
 
2/ schválenie predaja nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Rybárska ul.) - C-KN 
parc.č. 1688/18 zastavané plochy a nádvorie o výmere 129 m2 do bezpodielového  
spoluvlastníctva manželov Martina Valacha a manž. Anity, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného ako záhrada, za kúpnu cenu   8,30 €/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 1070,70 € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3U - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. b)  VZN č. 7/2003 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3U -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. b)  VZN č. 7/2003 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.431/ 
 
 
K bodu 3V. Návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8  
                     písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm.  

a) a b)  VZN č. 7/2003 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3V. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – predaja nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín 
(Puškinova ulica) – C-KN parc.č. 1694/148 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 za 
účelom vysporiadania časti záhrady a C-KN parc.č. 1694/176 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere   69 m2 za účelom vysporiadania predzáhradky s prístupom do rodinného domu do 
podielového spoluvlastníctva Kristíny Seyfertovej v podiele 1/3, Ing. Martina Seyferta 
v podiele 1/3 a Ing. Zuzany Distlerovej v podiele 1/3, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 1.070,70 € 
 
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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2/ schválenie predaja nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín (Puškinova ulica) – C-KN 
parc.č. 1694/148 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 za účelom vysporiadania časti 
záhrady a C-KN parc.č. 1694/176 zastavané plochy a nádvoria o výmere   69 m2 za účelom 
vysporiadania predzáhradky s prístupom do rodinného domu do podielového spoluvlastníctva 
Kristíny Seyfertovej v podiele 1/3, Ing. Martina Seyferta v podiele 1/3 a Ing. Zuzany 
Distlerovej v podiele 1/3, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 1.070,70 € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3V - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. a b)  VZN č. 7/2003 v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3V -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 9 písm. a b)  VZN č. 7/2003 v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.432/ 
 
 
K bodu 3W. Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8.  
                     písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3W. 
 
Ide o: 
 
 
1/ určenie prevodu majetku – predaja nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 977/52 ostatná plocha  o výmere 174  m2, odčlenená GP č. 
17905095-070-11, vyhotoveným dňa  19.1.2012 z C- KN parc.č. 977/1  zapísanej na LV č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Janu Pážikovú  za účelom  scelenia 
pozemkov za rodinným domom, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku  vo výške 9,56 
€/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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2/ schválenie predaja nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN 
parc.č. 977/52 ostatná plocha  o výmere 174  m2, odčlenená GP č. 17905095-070-11, 
vyhotoveným dňa  19.1.2012 z C- KN parc.č. 977/1  zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Janu Pážikovú, za účelom  scelenia pozemkov za 
rodinným domom, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku  vo výške 9,56 €/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 1. 63,44  €   
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3W - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, určilo predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 
Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3W -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.433/ 
 
 
K bodu 3X. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade s § 9a ods. 8  
                     písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3X. 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku – prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj 
pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - C-KN parc.č. 2315/590 
zastavané plochy a nádvoria o výmere   913 m2, za účelom vysporiadania parkoviska 
postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo výške 33,19 €/m2 do podielového 
spoluvlastníctva takto: 
 

a) vlastníkom bytov v obytnom dome Halalovka 3371/69: 
      Ing. Martin TOMÁŠ  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu 

cenu 680,72 €, 
 
b) vlastníkom bytov v obytnom dome Halalovka 3371/71: 
1) Ing. Peter VARHANÍK a manž. Ing. Paulína v podiele 30/1380, čo predstavuje 

výmeru 19,85 m2, za kúpnu cenu 658,82 €, 
2) Marián TUREK a manž. Sylvia v podiele 30/1380, čo predstavuje výmeru 19,85 

m2, za kúpnu cenu 658,82 €. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 1.998,36 €  



72 
 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ schválenie predaja pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - C-
KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, za účelom 
vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo výške 33,19 €/m2 
do podielového spoluvlastníctva takto: 
 

a) vlastníkom bytov v obytnom dome Halalovka 3371/69: 
      Ing. Martin TOMÁŠ  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu 

cenu 680,72 €, 
 
b) vlastníkom bytov v obytnom dome Halalovka 3371/71: 
1) Ing. Peter VARHANÍK a manž. Ing. Paulína v podiele 30/1380, čo predstavuje 

výmeru 19,85 m2, za kúpnu cenu 658,82 €, 
2) Marián TUREK a manž. Sylvia v podiele 30/1380, čo predstavuje výmeru 19,85 

m2, za kúpnu cenu 658,82 €. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 1.998,36 €  
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3X - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo predaj nehnuteľného 
majetku  Mesta Trenčín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3X -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo predaj 
nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.434/ 
 
 
K bodu 3Y. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm.  
                     e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3Y. 
 
Ide o: 
 
1/ určenie prevodu majetku - predaja nehnuteľnosti - pozemku na Hviezdovej ulici v k. ú. 
Trenčín v "C KN" parc. č. 3275/2 vo výmere 230 m2 pre Ing. Petra Haviera v podiele 3/4, 
Ing. Karola Biermanna v podiele 1/8 a Janku Biermannovú v podiele 1/8 za účelom 
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prípravy územia pre budúcu výstavbu polyfunkčnej budovy za cenu 8.016,- €, ktorá bude 
uhradená v náhradnom plnení - v zriadení vecného bremena - spočívajúceho v povinnosti 
vlastníkov pozemku parc. č. 3275/2 bezodplatne strpieť stavbu Mesta Trenčín - jestvujúceho 
chodníka a  komunikácie, ako aj vstup a prechod pre peších, prejazd technickými vozidlami 
za účelom zabezpečenia údržby v rozsahu celého pozemku, v prospech mesta Trenčín,            
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
2/  schválenie predaja nehnuteľnosti - pozemku so zriadením vecného bremena na 
Hviezdovej ulici v k. ú. Trenčín v "C KN" parc. č. 3275/2 vo výmere 230 m2 pre Ing. Petra 
Haviera v podiele 3/4, Ing. Karola Biermanna v podiele 1/8 a Janku Biermannovú v 
podiele 1/8 za účelom prípravy územia pre budúcu výstavbu polyfunkčnej budovy za cenu 
8.016,- €, ktorá bude uhradená v náhradnom plnení - v zriadení vecného bremena - 
spočívajúceho v povinnosti vlastníkov pozemku parc. č. 3275/2 bezodplatne strpieť stavbu 
Mesta Trenčín - jestvujúceho chodníka a  komunikácie, ako aj vstup a prechod pre peších, 
prejazd technickými vozidlami za účelom zabezpečenia údržby v rozsahu celého pozemku, v 
prospech mesta Trenčín. 
 
 
PaedDr. Beníček navrhol, či by mohla pani Ing. Vanková vysvetliť stručne ten prevod, ale 
tak jasne, aby to bolo zrozumiteľné.  
 
 
 1/ Hlasovanie o možnosti vystúpenia Ing. Vankovej. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo možnosť 
vystúpenia Ing. Vankovej.  
 
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, povedala, že „ja som v odôvodnení písala, že 
Mesto Trenčín keď robilo rekonštrukciu Štúrového námestia, tak pri stavbe časti chodníka 
a časti cesty zastávalo s touto stavbou pozemok vo vlastníctve pána Biermanna a pána 
Haviera. V tom čase, aby mesto mohlo skolaudovať túto stavbu, tak oni súhlasili s tým, že 
tento pozemok odkúpia mestu s tým, že sa tam zriadilo vecné bremeno. Teraz, keďže oni chcú 
na svojom pozemku, ktorý sa nachádza vedľa chodníka, realizovať polyfunkčnú budovu, tak 
požiadali o spätné odkúpenie tohto pozemku za tých istých podmienok  s tým, že Mesto 
Trenčín tam tú stavbu chodníka môže mať, a to bude zabezpečené zriadením vecného 
bremena.“ 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3Y - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, určilo predaj nehnuteľného 
majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  v zmysle predloženého návrhu. 
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2/ Hlasovanie o materiáli 3Y -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 nehlasovali,  schválilo 
predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č.435/ 
 
 
K bodu 3Z. Návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8  
                    písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3Z. 
 
Ide o: 
 
schválenie 
 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín (Poľná ul.): 

a) novovytvorená C-KN parc.č. 3329/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, 
odčlenená GP č. 17905095-007-12 z pôvodnej C-KN parc.č. 3329/1, za účelom 
vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou pre „Bytový dom ulica Poľná 
Trenčín“, 

b) novovytvorená C-KN parc.č. 1713/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, 
odčlenená GP č. 17905095-007-12 z pôvodnej C-KN parc.č. 1713/4, za účelom 
vysporiadania pozemku pod spevnenými plochami pre „Bytový dom ulica Poľná 
Trenčín“, 

výmera pozemkov spolu 193 m2, za kúpnu cenu 15,- €/m2 do podielového spoluvlastníctva 
takto: 

1. Marek Holý a manž. Miroslava v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2,        
za kúpnu cenu 170,29 €, 

2. Zuzana Mojžišová v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu cenu 
170,29 €, 

3. Ing. Matej Zovčák v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu cenu 
170,29 €, 

4. Ľubica Šišovská a manž. Jaroslav v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, 
za kúpnu cenu 170,29 €, 

5. Trend & Capital, s.r.o., v podiele 2/17, čo predstavuje výmeru 22,72 m2, za kúpnu 
cenu 340,59 €, 

6. MUDr. Angelika Dr ľová v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu 
cenu 170,29 €, 

7. Romidia, k.s. v podiele 3/17, čo predstavuje výmeru 34,07 m2, za kúpnu cenu       
510,88 €, 

8. MAHA, spol. s r.o. v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu cenu 
170,29 €, 

9. Ing. Juraj Dohnanský v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu 
cenu 170,29 €, 
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10. Ing. Jaroslav Baláž v podiele 1/34, čo predstavuje výmeru 5,68 m2, za kúpnu cenu 
85,15 €, 

11. Jana Dúžeková v podiele 1/34, čo predstavuje výmeru 5,68 m2, za kúpnu cenu       
85,15 €, 

12. SPOBAL TRANS, s.r.o. v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu 
cenu 170,29 €, 

13. Ing. Henrich Krump  v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu cenu 
170,29 €, 

14. Ing. Martin Gerlich a manž. PhDr. Katarína   v podiele 1/17, čo predstavuje 
výmeru  11,35 m2, za kúpnu cenu 170,29 €, 

15. Karin Kapšová v podiele 1/17, čo predstavuje výmeru 11,35 m2, za kúpnu cenu   
170,29 €. 

 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 2.894,96,- € 
 
 

1/ Hlasovanie o materiáli 3Z - 1/ PHOZ 
  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali,  určilo  predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
(odišiel Ing. Urbánek) 
 
 

2/ Hlasovanie o materiáli 3Z -2/ 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 3 nehlasovali,  schválilo 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.436/ 
 
 
Po odhlasovaní tohto bodu navrhol Mgr. Rybníček, primátor mesta, vyhlásiť 30 min. 
prestávku. 
 
 

   Hlasovanie o vyhlásení 30 min. prestávky 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 4 nehlasovali, schválilo 
návrh Mgr. Rybní čka – vyhlásiť 30 min. prestávku. 
 
 
Po skončení prestávky Mgr. Rybníček, primátor mesta, vyzval poslancov, aby sa 
zaprezentovali. Prítomných bolo 17 poslancov. 
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K bodu 4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 4. 
 
 
Uviedol, že idú upravovať rozpočet v nadväznosti na Dohodu o vzájomnom zápočte  
pohľadávok a uznanie dlhu pripravovanú medzi Mestom Trenčín a HK DUKLA Trenčín, a.s.. 
HK DUKLA Trenčín, a.s. prevádzkoval objekt zimného štadióna Pavla Demitru v zmysle 
Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna zo dňa 1.1.2009 a Zmluvy o užívaní 
majetku Mesta Trenčín uzatvorenej dňa 27.4.2009. Dodal, že užívanie objektu HK DUKLA 
bolo ukončené Dohodou o ukončení Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna 
ku dňu 1.10.2011 a Dohodou o ukončení Zmluvy o užívaní majetku Mesta Trenčín ku dňu 
1.10.2011. Počas doby prevádzkovania objektu zhodnotil HK DUKLA majetok Mesta 
Trenčín vybudovaním VIP BOXOV a ďalších stavebných úprav definovaných znaleckým 
posudkom vypracovaným Ing. Prekopom zo dňa 20.3.2012. Hodnota tohto zhodnotenia bola 
v zmysle hore uvedeného znaleckého posudku stanovená na sumu 198.136,- € bez DPH, t.j. 
237.763,20 s DPH. Povedal, že vzhľadom k tomu, že v roku 2011 došlo k ukončeniu Zmluvy 
o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna a Zmluvy o užívaní majetku Mesta Trenčín, 
zmluvné strany sa dohodli, že je potrebné vysporiadať zhodnotenie majetku Mesta Trenčín, 
ktoré vykonala, resp. zabezpečila HK DUKLA počas užívania zimného štadióna. Informoval, 
že súčasne Mesto Trenčín eviduje pohľadávku Mesta Trenčín voči HK DUKLA Trenčín, a.s. 
vo výške 235.756,- €, na ktorej splácanie je uzatvorený v zmysle Dohody o splácaní dlhu 
a uznaní dlhu dodatkový splátkový kalendár. Návrh Dohody o vzájomnom zápočte 
pohľadávok a uznanie dlhu bude predložený na mestské zastupiteľstvo. Pre prípad jeho 
schválenia bude potrebné vykonať zmenu rozpočtu tak, ako navrhoval. Rozpočet Mesta 
Trenčín na rok 2012 navrhol upraviť nasledovne:  

� Bežné príjmy: 292: Ostatné nedaňové príjmy budú zvýšené o + 235.756 €, t.j. na 
355.756 €,  HK Dukla Trenčín, a.s. uhradí Mestu Trenčín svoj dlh v plnej výške,    

� Kapitálové výdavky: Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 
3: Zimný štadión, funkčná klasifikácia (ďalej FK): 08.1.0., ekonomická klasifikácia 
(ďalej EK): 717: budú zvýšené o + 237.763 €, t.j. na 237.763 €. Finančné prostriedky 
sú určené na úhradu zhodnotenia zimného štadióna Pavla Demitru – VIP boxy 
a stavebné úpravy.  

� Kapitálové výdavky: Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 
4: Plavárne, FK: 08.1.0., EK: 717: Nová letná plaváreň – energie + stráženie    budú     
znížené o - 2.007 €, t.j. na 76.993 €. 

Po zapracovaní predmetných zmien bude rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 vyrovnaný. 

 
1.1. Bežné príjmy                                                                            + 235.756 € 

� Ostatné nedaňové príjmy .............................................................................        + 235.756 € 

1.2. Kapitálové výdavky                                                          + 235.756 € 
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� Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 3: Zimný štadión, FK: 
08.1.0., EK: 717:  Zhodnotenie štadióna: VIP boxy a stavebné úpravy   ..........  + 237.763 € 

� Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 4: Plavárne, FK: 08.1.0., 
EK: 717: Nová letná plaváreň – energie + stráženie ...............................................– 2 007 €. 
 
 

Dodal, že takto upravený Návrh Programového rozpočtu majú dnes prejednať a schváliť. 
 
Ing. Zigová, hlavný kontrolór mesta, povedala, že Návrh zmeny Programového rozpočtu 
Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje rozpočet mesta v nadväznosti na Dohodu o vzájomnom 
zápočte pohľadávok a uznanie dlhu medzi Mestom Trenčín a HK DUKLA Trenčín, a.s.. 
Dodala, že  po zapracovaní predmetných zmien bude rozpočet mesta vyrovnaný. Návrh 
zmeny Programového rozpočtu bol zostavený v súlade so všeobecno-záväznými právnymi 
normami. Odporučila Mestskému zastupiteľstvu Mesta Trenčín schváliť Zmenu 
programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 tak, ako je prekladaná. 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 nehlasovali,  schválilo 
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č.437/ 
 
 
K bodu 5. Návrh VZN č.2/2012, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času  
                 predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 
 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 5. 
 
 
Uviedol, že novelizácia VZN-ka o pravidlách času predaja a prevádzky služieb na území 
Mesta Trenčín bola spracovaná na základe podnetu prevádzkovateľov pohostinských 
zariadení umiestnených v centrálnej mestskej zóne, ktorí žiadajú o úpravu prevádzkového 
času letných terás, a to podľa prevádzkového času príslušnej prevádzkarne tak, ako to bolo 
pred účinnosťou  VZN č. 6/2011. Uvedeným podnetom prevádzkovateľov pohostinských 
zariadení sa zaoberal Výbor mestskej časti STRED na svojom zasadnutí dňa 20.2.2012 
a 19.3.2012 a odporučil pripraviť návrh novelizácie VZN č. 6/2011. 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

 
 
 

v y d á v a 
 

VZN č.2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6/2011 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

takto: 
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1. V článku 3 ods. 4 písm. a) posledná veta znie:  
 
„Prevádzkový čas letnej terasy je totožný s prevádzkovým časom príslušnej prevádzkarne 
v zmysle bodu 4aa) a 4ab).“ 
 
2. V článku 7 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 
 
„ VZN č.2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 19.4.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 
 
Dodal, že k materiálu je priložené komplet už úplne upravené znenie VZN č. 6/2011 
o pravidlách času predaja, kde je presne uvedené a zapracované to, čo ideme dnes schváliť.  
 
Ing. Kubečka oboznámil s procesom, ako vznikal tento návrh VZN-ka. V zimnom období, 
keď zasadal výbor mestskej časti, tak vzhľadom na to, že je verejné toto stretnutie, 
samozrejme občania, majitelia terás využili túto možnosť a veľmi plodne a konštruktívne 
diskutovali o čase otvárania letných terás v letnom období. Výsledkom toho bola dohoda, kde 
samozrejme schvaľovanie VZN-ka má určitý proces, ktorý sa musí dodržať. Na základe toho 
pokračoval výbor mestskej časti v jarnom období s ďalšou komunikáciou s majiteľmi terás. 
Povedal, že „výsledkom tejto diskusie je návrh, ktorý je dnes predkladaný, kde prevádzková 
doba jednotlivých terás bude totožná s prevádzkovou dobou príslušných terás v príslušných 
lokalitách. Či už sú to lokality, kde nie je dopad na obyvateľstvo, pretože tam nebývajú, alebo 
kde je dopad na obyvateľstvo, kde je upravená prevádzková doba terás. Myslím si, že tento 
návrh je takým rozumným kompromisom nie len pre majiteľov týchto terás, ale aj pre 
obyvateľov, ktorí žijú v centre mesta, ale samozrejme aj pre mestskú políciu, aby mohla 
veľmi efektívne zakročiť v prípade, že na týchto terasách nebude dodržiavaný zákon 
a poriadok. Myslím si, že by sme mali toto VZN-ko podporiť všetci.“ 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, dodal, že zvažovali všetky možné alternatívy, hlavne z dôvodu 
sťažností obyvateľov v tejto centrálnej časti, ktorí sa sťažovali v letnom období na hluk, ktorý 
robili hostia, ktorí odchádzali z týchto podnikov. Povedal, že mali na sedení aj majiteľov 
týchto pohostinských zariadení, oni sa bránili tým, že oni vo vnútri pokiaľ je zábava nie sú 
problémy, väčšinou je potom problém s tými, čo odchádzajú domov, tam zvyknú rozbíjať 
fľaše, zvady, hádky sú tam a podobne.  Ale oni nad tým nemajú páky, pretože oni týchto ľudí 
už nemôžu ustrážiť, sú mimo objekt, sú na námestí, a to už potom spadá do kompetencie 
štátnej alebo mestskej polície. Uviedol, že „musíme vychádzať z toho, že mesto ako také 
potrebuje mať príjem aj v tomto období turistického ruchu. Viete dobre, chodíte po cudzine, 
ako tam žije nočný život. Každé jedno veľké mesto od večera do rána, od rána do večera. 
Takže občania budú musieť, tí hlavne, ktorí bývajú v centrálnej časti, trošku mať strpenia 
alebo nejakej tolerancie kvôli tomu, že musia kvitovať aj to, že tí ľudia, ktorí sem prídu 
a prinesú peniaze do Mesta Trenčína sa chcú zabaviť. Takže s týmto sme aj my počítali, preto 
sa aj tento čas na týchto prevádzkach upravil.“ Povedal, že k tomuto návrhu VZN č. 2/2012, 
ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2011 neboli uplatnené žiadne pripomienky fyzických osôb 
v stanovenej lehote tak, ako upravuje § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
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Mgr. Kaščáková, zástupca primátora, povedala, že bude hlasovať za túto zmenu VZN 
preto, lebo sa jej zdá byť logické, že sa zosúlaďuje čas prevádzky terasy s časom prevádzky 
toho samotného zariadenia. Dodala, že sa jej nezdalo logické, že mali predtým vo VZN-ku, že 
mali otvorený bar do nejakej 3.00 hod. ráno, ale terasu museli zavrieť o 1.00 hod. alebo o pol 
noci, a potom volať ľudí z terasy, že si môžu ísť ešte posedieť do vnútra. Uviedla, že to 
nebolo logické, ak  má prevádzku otvorenú do 3.00 hod., nech má aj terasu otvorenú do  3.00 
hod.. Povedala, že si myslí, že táto zmena je k lepšiemu. 

P. Babič, člen MsR, upozornil, že by s tým tak vehementne nenarábal. Povedal, že treba 
s tým narábať trochu opatrnejšie. Samozrejme, že za to zahlasuje, ale sú veci, ktoré 
vychádzajú zo zákona a jednoducho zákon alebo nariadenia o dodržiavaní nočného kľudu 
platia vo všeobecnosti. Povedal, že sa jedná o to, aby  dokázali jednej aj druhej strane 
vyhovieť natoľko, že na jednej strane budú terasy otvorené a na druhej strane zaistiť poriadok, 
aby nočný kľud a obyvatelia neboli týmto postihnutí. Dodal, že za to zahlasuje, len aby to 
nehnali do takej roviny, že a čo sa stane, budú tam sedieť ľudia a vy si to uvedomte, že oni 
sem chodia, aby sem nosili peniaze. 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 1  sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval,  schválilo VZN č.2/2012, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 6/2011 o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.438/ 
 
 
Následne, nakoľko JUDr. Kováčik  odišiel Mgr. Rybníček ako predsedajúci vytiahol 
kartičku z hlasovacieho zariadenia.   
 
 
K bodu 6. Návrh VZN č. 3/2012 o určení názvov ulíc v mestskej časti SEVER a v mestskej                  
        časti ZÁPAD 
 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a informoval o materiáli pod bodom 6. 
 
 
Uviedol, že „tento návrh VZN ste dostali, viete presne o čo ide, nebudem sa nejakým 
spôsobom teraz bližšie k tomu vyjadrovať. Otváram rovno diskusiu. Chcem len povedať, že 
návrh VZN Mesta Trenčín o určení názvov ulíc mestskej časti SEVER a mestskej časti 
ZÁPAD v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb, 
právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. “ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo VZN č. 3/2012 
o určení názvov ulíc v mestskej časti SEVER a v mestskej časti ZÁPAD v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.439/ 
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K bodu 7. Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín  
 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a informoval o materiáli pod bodom 7. 
 
 
Uviedol, že tento bod súvisí s aktuálne schváleným VZN-kom tak, aby zapracovali túto 
zmenu aj do Štatútu mesta, preto sa tento bod  objavil v rokovaní.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo novelizáciu 
Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.440/ 
 
 
K bodu 8. Návrh na uzatvorenie dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu  
                 medzi Mestom Trenčín a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín a.s. 
 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a informoval o materiáli pod bodom 8. 
 
 
Uviedol, že tento návrh je výsledkom dohôd, ktoré súviseli po prvé s preberaním zimného 
štadióna a zároveň aj so súdno-znaleckým posudkom, ktorý bol urobený. Aby súdny znalec 
zhodnotil majetok mesta po investíciách, ktoré tam urobil predošlý prevádzkovateľ akciová 
spoločnosť. To sa udialo. Na základe Dohody s DUKLOU spoločne započítali pohľadávku. 
Skonštatoval, že v tejto chvíli ten dlh, ktorý DUKLA Trenčín mala, sa vlastne týmto 
vzájomným započítaním pohľadávok vyrieši, a tento problém sa dotiahne do konca. 
Rokovania boli korektné, aj keď boli dlhé, ale viedli sa na slušnej úrovni a obe strany si 
vychádzali v ústrety. Dodal, že to je výsledok korektnej dohody a myslí si, že by bolo dobré, 
keby sa k tomu postavili schválením tohto bodu. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo : 

1. stavebné úpravy zabezpečené Hokejovým klubom DUKLA Trenčín a.s. na 
objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne, v rozsahu, v akom sú definované v 
znaleckým  posudkom č. 63/2011  vypracovaným  Ing. Jozefom Prekopom dňa 
29.12.2011 (v znení jeho Doplnku zo dňa 20.03.2012).   

2. uzavretie Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu medzi 
Mestom Trenčín a Hokejovým klubom DUKLA Tren čín a.s. v zmysle návrhu Dohody 
o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu, ktorá bola predložená Mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne a ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
/Uznesenie č.441/ 
 
 
 
 
 
 



81 
 

K bodu 9. Návrh na uzatvorenie zmluvy o refundácii nákladov medzi Mestom Trenčín a  
                 Hokejovým klubom DUKLA Trenčín a.s. 
 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a informoval o materiáli pod bodom 9. 
 
 
Uviedol, že na základe vzájomných dohôd, ktoré uzatvorili s predstaviteľmi akciovej 
spoločnosti DUKLA Trenčín ešte v minulom roku, aj v rozpočte schválili poslanci sumu 
60.000,- € s tým, že museli byť vysporiadané  všetky náležitosti, pretože tieto peniaze boli 
kryté a DUKLA ich už aj predložila faktúrami platby za energie, ktoré boli v priebehu 1. 
polroka respektíve toho obdobia, keď ešte DUKLA Trenčín prevádzkovala zimný štadión. 
Skonštatoval, že DUKLA Trenčín doložila všetky dokumenty, všetky faktúry Mestu Trenčín, 
takže táto dotácia  bola krytá týmito faktúrami a týmito dokladmi, preto odporučil schváliť 
tento návrh. 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR,  povedal, že „nie som celkom presvedčený, že táto zmluva 
o refundácii nákladov je v súlade so zákonom a poprosil by som pani kontrolórku, keby 
zaujala stanovisko k tomu, že DUKLA Trenčín a.s. je akciovou spoločnosťou, je to 
akákoľvek iná podnikateľská spoločnosť podľa obchodného zákonníka. Ja som presvedčený, 
že tejto spoločnosti ako spoločnosti, ktorá bola založená za účelom podnikania, nie je možné 
poskytovať žiadnu dotáciu. To je to isté, potom môžeme hocikomu poskytnúť dotáciu, kto 
založí akciovú spoločnosť napr. Vodárne a kanalizácie a.s. alebo Slovenské elektrárne a.s., 
pretože toto je firma, ktorá podniká. My sme hovorili o tom, že poskytneme dotáciu za 
účelom športu, za účelom aktivít, ktoré teda sú tu, ale myslím si, že refundovať tu náklady, 
ktoré oni mali v súvislosti s prevádzkou zimného štadióna, neviem. Neviem, nie som 
presvedčený ako právnik, že je to v súlade so zákonom. Navyše my tu ideme poskytovať 
dotáciu, keď DUKLA Trenčín nám prakticky za to, že neboli uhradené faktúry za dodávku 
tepelného zdroja a z titulu vrátenia nevyčerpanej dotácie, nám len na úrokoch dlhuje    
34.000,- €. t.j. 1.250.000,- Sk v bývalej mene. Takže ja neviem, to my máme tak bohaté 
mesto, aby sme mohli takto darovať alebo odpúšťať úroky? Len tak pre pekné oči niekoho? 
Veď to nie je zanedbateľná suma. Pani kontrolórka, prosím, dávam na zváženie, aby ste 
prípadne zaujala k takémuto môjmu názoru stanovisko, pretože ja to z pohľadu právnika 
posudzujem takto.“ 
 
Ing. Zigová, hlavný kontrolór mesta, reagovala, že v tomto prípade treba rozhodne 
zohľadniť, že v období roka 2011 Hokejový klub DUKLA Trenčín zabezpečoval          
verejno-prospešné služby pre obyvateľov mesta tzn., že zabezpečoval verejné korčuľovanie, 
hlavne pre mládež, toto v prvom rade zohľadnilo mesto v tej zmluve o refundácii nákladov. 
Dodala, že „v tom prípade máte jednoznačne pravdu. Mesto  Trenčín má povinnosť vymáhať 
úroky z omeškania, to je zákonná povinnosť, ku ktorej určite mesto pristúpi. Samozrejme, že 
túto povinnosť mesto nemôže opomenúť, určite budú rokovania vyvolané s DUKLOU 
Trenčín, čiže je to zákonná povinnosť mesta, ale určite v každom prípade mesto malo 
povinnosť zohľadniť nezanedbateľnú skutočnosť zabezpečovania verejno-prospešných 
služieb pre obyvateľov mesta tým teda, že zabezpečoval hokejový klub korčuľovanie, hlavne 
teda pre tú mládež, a to je vlastne aj dôležitou prioritou Mesta Trenčín poskytovať verejno-
prospešné služby pre obyvateľov mesta, a hlavne teda pre mládež. 
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PaedDr. Beníček povedal, že „ja mám na to iný pohľad. Ja aspoň, keď sa mýlim ma môžete 
opraviť, ja viem, že HK DUKLA zase od roku 2011 do toho októbra, pokiaľ sa zrušil 
prenájom, financovala štadión bez dotácii. A ja sa pýtam, oni nemajú právo na úroky tiež? 
Myslím si, že aj oni majú právo na úroky, ktoré sme nezohľadnili, tak si myslím, že tá minca 
má dve strany, treba sa pozerať na to konštruktívne z oboch strán.“  
 
Mgr. Kaščáková, zástupca primátora, povedala „ja len na margo toho, že je to 
podnikateľský subjekt ako každý iný, by som len odcitovala, vlastne máme VZN č. 3/2009, 
ktoré nám hovorí, že môžeme poskytovať oprávneným žiadateľom dotácie, subjektom, ktoré 
sú buď právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území mesta, čiže tam by som problém nevidela. A druhá vec je, že ak sa teda na to pozeráme 
takto, tak ja si myslím, že to by naozaj malo byť predmetom osobitného jednania mesta, tie 
úroky.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, „ak dovolíte, ja by som sa rád k tomu vyjadril 
a rozdelil by som to na dve časti. Tá prvá časť je tá časť, o ktorej hovoríme o refundácii 
nákladov, pretože DUKLA Trenčín a.s. prevádzkovala zimný štadión, myslím 10 mesiacov 
v minulom roku a zabezpečovala tak, ako povedala pani hlavná kontrolórka, aj verejno-
prospešné služby, verejné korčuľovanie, mládež atď. Tak chcem len teda povedať, že bolo to 
aj v rámci dohôd, ktoré sme uzavreli, o ktorých sme informovali vlastne poslancov, že takto 
sme sa dohodli. Takže v podstate my len ako slušný partner dokončujeme tie dohody, ktoré 
sme urobili a ktoré boli ale nevyhnutné práve v tom, že sa musel urobiť ten súdno-znalecký 
posudok a dotiahnuť všetky tieto veci, aby sme mohli túto refundáciu tiež urobiť. A zároveň 
ďalšia vec je tá, že mesto samozrejme by muselo platiť úroky vtedy, keby malo dlh voči 
akciovej spoločnosti. My sme v tom čase dlhy nemali, čiže vlastne tam sa úroky platiť 
nemohli. Ale keby sme mali dlhy, tak samozrejme, to sa dá. A zároveň treba tiež povedať, že 
to vymáhanie tých úrokov z omeškania, my sme sa už s predstaviteľmi akciovej spoločnosti 
DUKLA Trenčín stretli, informovali sme ich o tejto skutočnosti a prebehli rokovania o tejto 
téme. Ale tieto dve témy by som rozdelil, to by som v tejto chvíli nespájal, lebo oni nesúvisia. 
Ja na záver chcem povedať, že tak, ako mesto aj DUKLA Trenčín potom postupovali 
profesionálne v tomto vzťahu a výsledkom je aj táto dohoda o refundácii.“  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo uzatvorenie zmluvy o refundácii nákladov medzi Mestom Trenčín a 
Hokejovým klubom DUKLA Tren čín a.s. v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.442/ 
 
 
K bodu 10. Správa o činnosti  Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku  
                   v meste Trenčín za rok 2011 
 
 
JUDr. Bero, náčelník MsP, predložil a informoval o materiáli pod bodom 10. 
 
Uviedol, že poslanci dostali k nahliadnutiu Správu o činnosti Mestskej polície a o stave 
verejného poriadku v Meste Trenčín. Povedal, že „správa je obsiahla, je proste obšírna, 
nebudem ju tu teraz čítať, skúsim len zhrnúť niekoľko jej bodov a budem čakať prípadne vaše 
otázky. Správa prešla Komisiou sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku a prešla aj 
radou mestskou. Skladá sa z jedenástich častí, z toho asi osem častí je okrem úvodu, záveru, 
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popisných častí, je konkretizujúca, hovoriaca o činnosti mestskej polície, hovoriaca 
o štatistikách, o dosiahnutých výsledkoch. Konštatuje momentálny personálny stav, 
konštatuje finančný stav, konštatuje výsledky, ktoré boli dosiahnuté, preventívne aktivity, 
ktoré mestská polícia vykonáva, štatistiku, monitorovací, kamerovací systém, spoluprácu 
mestskej polície s ostatnými orgánmi. Hovorí o materiálnom, technickom vybavení 
príslušníkov mestskej polície pri plnení ich úloh. Uvádza aj ostatné činnosti, ostatné 
skutočnosti, ktoré súvisia s činnosťou obecnej polície. A záverom je to ozaj to štatistické 
vyhodnotenie. Myslím si, že ozaj nebudem ďalej rozprávať podrobnosti, každý ste správu 
mali možnosť čítať, takže by som vás požiadal skôr o otázky, o doplnenie, na ktoré sa budem 
snažiť odpovedať.“  
 
P. Babič, člen MsR, reagoval, že tá správa je obsiahla a určite dobre vypracovaná z pohľadu 
samotnej mestskej polície, respektíve jej vedenia alebo jej velenia. Povedal, že „každodenný 
život prináša vždy niečo nové a situácia v mnohých prípadoch sa musí riešiť priamo na mieste 
a operatívne. Jedna z vecí, ktorá ma zaujíma je, a to by som chcel počuť od Vás pán náčelník, 
či sa redukovaním stanovísk mestskej polície, tzn. zrušilo sa stanovisko na Sihoti a myslím na 
Zámostí, či neutrpela vaša akčnosť a vaša operatívnosť a či sa toto osvedčilo ako správne 
alebo nesprávne rozhodnutie.“   
 
JUDr. Bero, náčelník MsP, odpovedal, že si nemyslí, že by utrpela práve operatívnosť 
v tomto. Uvádzal to vtedy, keď vykonávali túto zmenu. Vtedajšie rozdelenie okrskov bolo 
dané viac menej politickým delením, bolo to podľa výborov mestských častí. Dodal, že to 
vôbec nenapĺňalo ale potreby obyvateľov alebo potreby mestskej polície alebo operatívnosť 
mestskej polície, ale vyložene to bolo len tým, aby každá mestská časť mala u seba ten 
okrsok. Povedal, že „keď by som mal byť úprimný, ja by som si vedel predstaviť aj to, že by 
neboli tri oddelenia, že by to bolo jedno oddelenie.“  
 
P. Gavenda povedal, že „mám len drobnosti. A to v prvom rade by som poprosil  ešte pána 
náčelníka, keby bolo na  žiadosť občanov, v tých výveskách mestských, aby boli mená tých 
okrskárov včetne telefónnych čísiel. Za druhé, bude treba, sme schvaľovali to VZN-ko o tých 
otváracích dobách, takže patrilo by sa, myslím, častejšie kontrolovať tie otváracie alebo 
končiace doby. Myslím, že objavuje sa teraz dosť často aj parkovanie na verejnej zeleni, takže 
zvýšiť kontrolu aj tam. A bude využívaná posilňovňa, kancelária alebo bývalé vysunuté 
pracovisko mestskej polície v škôlke na Opatovskej? “ 
 
JUDr. Bero, náčelník MsP, odpovedal „k tej poslednej otázke, tá miestnosť skutočne je 
využívaná  ako posilňovňa, môžem vám to zdokladovať, pretože je to jediná  miestnosť, ktorú 
máme možnosť vôbec ku športu. Je to pomerne malá miestnosť, je tam jednoduchá 
posilňovňa, ktorú si chlapi spravili z vlastných prostriedkov a je to ľahko skontrolovateľné, 
pretože je tam prísny režim, nedovolil som, aby tam niekto chodil svojvoľne. Kľúčik je na 
stálej službe, každý kto ide do nej, musí sa zapísať, čiže kedykoľvek si môžete dôjsť pozrieť, 
že ta miestnosť je skutočne efektívne využívaná. K tej prvej o tých výveskách a fotografiách 
a kontaktoch na okrskárov. Všetky tieto fotografie sú zverejnené na webe. Viem, že to 
nestačí, starší ľudia a pod. Teraz práve v niekoľkých etapách v trenčianskom Infe budú 
vychádzať tieto fotografie aj kontakty na okrskárov. Ale nebránim sa ani tomu, aby tie 
fotografie išli aj na tie vývesky. My s tým nemáme žiaden problém. Tá kontrola tých 
otváracích hodín, aj v tejto správe je uvedené, koľko sme venovali tomu času a skutočne 
hovorím, je to aj potreba, občania si to vyžadujú, takže určite toto je činnosť, ktorej sa 
budeme naďalej intenzívne venovať.“ 
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Ing. Kubečka povedal, že sa chcel poďakovať pánovi náčelníkovi za túto správu, ktorá tu je, 
lebo si myslí, že je skutočne profesionálne spracovaná. „Čo sa mi najviac páči, že pekne si ju 
môže každý občan pozrieť, jednotlivé druhy priestupkov a čo je veľmi dôležité, si môže 
každý pozrieť, že koľko bolo tých priestupkov riešených finančne a koľko bolo riešených  bez 
pokuty tzn. pohovorom. V mnohých tých prípadoch si myslím, že nemalo by to byť len v tej 
rovine vybrať peniaze, i keď je to významný zdroj príjmu do mestskej kasy, ale sami vieme 
napr., že na Námestí sv. Anny, čo je najväčší problém, že mnohé navigačné systémy zvádzajú 
z mosta doľava. Úprimne poviem, keď som robil vo finančnom sektore, všetci, ktorí prišli na 
moju pobočku dostali pokutu, pretože navigačné systémy ich viedli doľava do protismeru, 
teda do zakázaného vjazdu. Je to taký nelogický bod Trenčína, vnímam, kde niekedy je mi tak 
trošku ľúto, keď vidím tých cezpoľných, ako im my hovoríme, že ktorí chudáci sa už nemajú 
kde vrátiť a na Námestí sv. Anny ich zinkasujeme a často krát Trenčania, ktorí dobre vedia, že 
tadiaľ nemajú ísť, veselo prechádzajú. Takže tuto možno by som mal nejaký taký konsenzus, 
nebyť len represívni voči tým ľuďom, ktorí chudáci chcú ísť do centra mesta, oni nechcú ísť 
do Družby nakupovať, oni chcú ísť len do centra mesta, zablúdili v jednosmerke alebo teda 
v zakázanom smere. Chcel by som oceniť to, že mnohé tie priestupky boli riešené pohovorom 
a verím, že tí ľudia si dajú pozor v budúcnosti. To by som u tých chlapcov chcel oceniť, že 
ozaj to nie je len o tej represii, o tých peniazoch, o tých šekoch, ale je to aj o nejakých 
pohovoroch, o nejakom takom normálnom medziľudskom vzťahu. A ja si myslím, že to bude 
dobrý, pozitívny vzťah mestských policajtov voči obyvateľom, ale aj teda samozrejme, ktorí 
prichádzajú do krajského mesta riešiť si svoje problémy.“ 
 
JUDr. Bero, náčelník MsP,  povedal, že  skutočne ten počet priestupkov vyriešených 
pohovorom alebo teda napomenutím, nie je to len nejaké číslo, ktoré si niekto vyrieši, ten 
priestupok je skutočne na mieste vyriešený. Každý jeden ten priestupca, ktorý bol riešený, bol 
zaevidovaný, bol daný do systému, čiže kedykoľvek bude možné si skontrolovať, že bol 
riešený. Dodal, že nie je to len, že si niekto uvedie číslo toľko a toľko sme spravili 
pohovorom. Povedal, že „k tomu Námestiu sv. Anny, tam si myslím, že už ste hodne dlho 
nevideli mestského policajta, že tam je vidieť. Robím všetky opatrenia preto, aby sa na tomto 
výberčom  mieste mestskí policajti nezdržiavali.“ 
 
Mgr. Pavlík, člen MsR, fakticky poznamenal, že sa chcel tiež poďakovať príslušníkom 
mestskej polície za jeden konkrétny prípad. „Bolo to v čase tých najtuhších mrazov, a na 
Kvetnej pri Lidli bol opitý mládenec, možno štrnásť- pätnásť ročný, ale totálne opitý, a na 
zavolanie veľmi promptne príslušníci mestskej polície prišli a zariadili aj lekársku pomoc, 
odvoz do nemocnice. A keď som sa potom rozprával s lekármi, tak tvrdili, že mu tým vlastne 
zachránili život, pretože ten mladík v tých mrazoch nemal šancu.“ 
 
MUDr. Pastva, člen MsR, sa opýtal náčelníka mestskej polície, či si myslí, že tento počet 
príslušníkov mestskej polície je dostatočný, adekvátny k zabezpečeniu všetkých úloh 
a funkcií, ktoré v rámci mesta vykonávajú? 
 
JUDr. Bero, náčelník MsP, odpovedal, že „som presvedčený, že ten počet je veľmi 
nedostatočný, skutočne veľmi nedostatočný na to, aby bol zabezpečený verejný poriadok 
a bezpečnosť občanov v takej miere, ako si to všetci predstavujeme. Ale jednoducho sme 
museli rešpektovať, aj všetci musíme rešpektovať, finančnú situáciu mesta. To je asi jediná 
schodná odpoveď.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, že si všetci uvedomili, že ten počet 44 
príslušníkov mestskej polície, nie je dostatočný. Na druhej strane upozornil na to, že v tomto 
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štáte funguje štátna polícia. Štátna polícia by si mala plniť svoje úlohy, pretože mestskí 
policajti dnes nemajú dostatočné kompetencie. Dodal, že to funguje tak ako na našej úrovni 
komunálnej, tak to funguje aj v tomto, že keď sa čokoľvek v meste stane, tak všetci chcú 
a majú pocit, že to má riešiť mestská polícia, často krát nevedia ani, že mestská polícia na to 
nemá kompetencie. Povedal „to je aj v politike, že všetci na to, že tu sú problémy nadávajú 
nám, ale rozhodujú niekedy tam v Bratislave a spôsobujú nám tu tým problémy. Takže to je 
niečo podobné, ale otázka bezpečnosti občanov mesta si myslím, že je otázkou, ktorá zaujíma 
nás všetkých a treba sa baviť aj o tom do budúcnosti, o prioritách a pokiaľ bude mesto 
ozdravené, tak jednou z priorít môže byť aj diskusia o budúcnosti a možno posilnenie 
mestskej polície a bezpečnosti občanov. Tomuto sa nevyhýbame, ale je pravda naozaj tá, že 
v tejto dobe sa zakrývame takou perinou na akú máme.“  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 nehlasovali, zobralo na 
vedomie Správu o činnosti  Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku 
v meste Trenčín za rok 2011.  
/Uznesenie č.443/ 
 
 
K bodu 11. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2011. 
 
 
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, predložil a informoval o materiáli pod bodom 11. 
 
Uviedol, že v prílohe, ktorú obdržali je Správa o činnosti zboru pre občianske záležitosti 
v roku 2011 v čase, keď mali veľmi reštriktívny rozpočet a v čase, keď naozaj šetrili. Povedal, 
že „v podstate tak, ako je tam uvedené, je vidieť koľko, napriek tomu šetreniu, koľko sa čoho 
uskutočnilo, akých aktivít a aké aktivity vyvíjal tento zbor. A v podstate by som vás len  
poprosil, aby ste túto správu zobrali na vedomie.“ 
 
Mgr. Pavlík, člen MsR, fakticky poznamenal, že „ja sa práve chcem spýtať na ten členský 
príspevok Zduženie človek človeku, že ako to bude riešené, vystúpime z toho spolku alebo 
dodatočne to nejako vyriešime?“  
 
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, odpovedal, že „toto ešte nie je uzavreté, o tomto v podstate 
prebiehajú rokovania a ešte nie je rozhodnuté či vystúpime alebo tam zostaneme. A možno 
ešte jedna taká pre vás dôležitá informácia. Viem, že sme sa bavili o tom, že vítanie detí, 
takže k tomu v tomto smere ideme, a prvé vítanie detí vlastne bude teraz túto sobotu. 
A budeme to robiť na štvrťročnej báze.“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 nehlasoval, zobralo na 
vedomie Správu o činnosti ZPOZ za rok 2011.  
/Uznesenie č.444/ 
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K bodu 12. Interpelácie poslancov MsZ 
 
 
P. Babič, člen MsR, interpeloval pána primátora v týchto nasledujúcich interpeláciách 
a požiadal o správu alebo popis riešenia situácie kotolne na biomasu na Základnej škole Na 
dolinách. Občania sa pýtali kedy, ako a za akých okolnosti bude táto rekonštrukcia uvedená 
do prevádzky, respektíve ako sa bude riešiť. 
Následne interpeloval v súvislosti s činnosťou mestskej polície. V poslednej dobe sa dopočul, 
že karanténna stanica v Trenčíne je nefunkčná. Povedal, že psov, ktorí sa prípadne zatúlajú 
ako ten jeho, zostávali v rukách občanov, ktorí sa pýtali, že čo majú s nimi robiť a jednoducho 
odpoveď bola, že karanténna stanica je nefunkčná. Poprosil o popis prevádzky a funkčnosti 
karanténnej stanice za posledné obdobie. 
Následne interpeloval pána primátora, pretože táto otázka nebola stále riešená ani na 
výboroch mestských časti nedostali dostatočnú odpoveď, kto a za akých podmienok je 
zodpovedný za výrub stromov a odvoz dreviny na území mesta? Sú stále lokality a miesta, 
kde boli orezané stromy a drevina, a tieto tam z nepochopiteľných dôvodov niekoľko týždňov  
zostávajú. 
Ďalej chcel požiadať, oni vydávajú noviny mestskej samosprávy a mestské zastupiteľstvo 
nemá na týchto novinách žiadnu účasť tzn. vôbec v zmysle redigovať, cenzurovať, obligovať, 
skôr zúčastniť sa na týchto veciach. Povedal, že niekoľko desaťročí žiadal, aby v novinách 
Info mala každá mestská časť vyhradenú svoju aspoň jednu stranu. Za minulých období 
nebola ochota, hlavne politická ochota, toto zmeniť, takže by chcel teraz poprosil  účasť 
mestského zastupiteľstva na vydávaní novín mestskej samosprávy, prípadne delegovať členov 
redakčnej rady. 
Pri tejto príležitosti by sa vrátil na interpelácie zo 16.2.2012 s odpoveďou alebo so znením 
odpovedí nebol celkom spokojný, nie z titulu kritiky, ale z titulu realizácie a konštruktivity. 
Vrátil sa k interpelácii na označenie názvu Zimného štadióna Pavla Demitru. Dostal odpoveď, 
že je potrebné zabezpečiť vypracovanie architektonického návrhu, materiál, farba, tabuľa, 
treba urobiť výber na zhotoviteľa a zabezpečiť finančné prostriedky.  Keby bol pracovníkom 
úradu, tak toto by nepovedal, lebo bude potrebné to urobiť tzn. nepotreboval odpoveď, že 
niekto povedal, že je potrebné to urobiť. Povedal, že je potrebné to urobiť. Bol zase na hokeji 
pár krát teraz v rámci štvrťfinále, ľudia hovorili o určitej krivde tomu všetkému. Dodal, že 
nevie koľko to tak môže stáť, ale ľudia mu hovorili, že takých nejakých 5.000,- €, že sú firmy, 
ktoré to dokážu spraviť. Povedal, že predsa keď máme štadión Pavla Demitru, tak ho 
nazývajme štadiónom Pavla Demitru.  
Ďalej sa vrátil k interpelácii zo 16.2.2012 na vybudovanie prístrešku na autobusovej zastávke 
na ul. Električná. Dostal odpoveď z útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy 
a investícii, že pozemok na ktorom sa nachádza uvedená autobusová zastávka nie je vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, zároveň priestor zastávky je úzky a nie je možné osadiť prístrešok 
v zmysle platných noriem. Toto bola zase otázka, ktorou ho oslovili občania a k tomu, že 
uvedená autobusová zastávka nie je vo vlastníctve Trenčína, povedal, že aby tam napísali 
„Trenčanom vstup zakázaný“ a je vybavené. Tam sa nikto nepýtal, komu to patrí, tam sa 
ľudia pýtali na to, že tam moknú a fúka tam, a jednoducho stoja na voľnom priestranstve. 
Dodal, že odpoveď „priestor zastávky je úzky a nie je možné osadiť prístrešok,“ tak navrhol, 
aby  urobili taký prístrešok, aby sa tam vošiel a aby tí ľudia jednoducho, aby im konečne 
nepršalo na hlavu. Otázka bola „kedy vstúpi Mesto Trenčín do rokovania s TSK v súvislosti 
s riešením prístrešku autobusovej zastávky?“ 
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PhDr. Kužela interpeloval pána primátora a povedal, že kultúrne strediská sa stali témou 
rokovaní Komisie kultúry aj výborov mestských častí. V roku 2011 údajne bolo prisľúbené, 
že dostanú nejaké príspevky na činnosť. „Ak je to pravda, prečo tento príspevok nedostalo 
Kultúrne centrum Kubrá?“   
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, že „odpovedať môže aj písomne, ale odpoveď je 
veľmi jednoduchá. Preto, lebo Kubre neboli sľúbené finančné prostriedky na činnosť. Takže 
len veľmi jednoducho, preto.“ 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR,  povedal, že „pán primátor, mal by som dotaz. Viackrát som aj 
v rámci interpelácie žiadal riešiť otázku rozostavanej budovy oproti Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju za Seko Dapa. To je nekonečná stavba, ktorá desať rokov v takom 
stave, v akom bola ukončená, teda respektíve nedokončená, aj nedokončená je k dnešnému 
dňu. Napriek tomu, že v minulosti mi bolo odpovedané, že bolo stavebné konanie, kde mal 
prísť nejaký Ing. Veliký ako konateľ, mali tam okná zaskliť, fasády spraviť, odkvapové rúry 
spraviť, do dneska tam nie je urobené nič. Pýtam sa znova, máme predsa VZN-ko, kde za 
takéto rozostavané stavby je možné ukladať pokuty. Prečo nepristupuje mesto k ukladaniu 
pokút. Však teda, keď sa pokuty budú ukladať a nebudú platené, dáme to exekútorovi a raz 
dva je po budove. Veď tu už iné možné riešenie asi nebude. Ja neviem, oni si robia srandu  
z toho mesta a nič nie je možné s nimi, žiadna rozumná debata.“ 
Ďalej interpeloval pána primátora, už minule sa pýtal na opravu plochy pred samoobsluhou 
Bala oproti 5-ke Základnej škole, sú tam jamy, ľudia sa na neho obracajú, keďže je teda 
predseda VMČ STRED. Opýtal sa, kedy  sa to vyasfaltuje, alebo nejakým spôsobom tie diery 
zalepia, lebo tam stojí voda a hlavne v daždivom čase autá striekajú na chodcov, ktorí chodia 
do obchodu, do samoobsluhy. 
Ďalej povedal, že ešte pred pol rokom žiadal, respektíve vzniesol požiadavku na opravu 
asfaltového chodníka v areáli Materskej škôlky na Stromovej ulici, kde je členom rady školy. 
Minulý týždeň mali stretnutie rady školy, znova to nie je tam opravené, ten chodník. Nie je to 
zas taká veľká položka, aby to nebolo možné, keď tam budú lepiť niekde v okolí cestu, aby 
tam zhodili pár asfaltu, pretože tie deti sa tam nemôžu voziť na bicyklíkoch, lebo sú tam tie 
dilatačné špáry vyduté a hrozí tam úraz.  
Následne interpeloval pani viceprimátorku, ako sa riešili, alebo či sa riešili otázky kultúrnych 
stredísk, konkrétne by ho zaujímalo, či už Zlatovce predložili teda nejaké vyúčtovanie alebo 
doklady, lebo mal dojem, že sa tam žiadalo od Občania pre Trenčín, aby predložili účtovnú 
dokumentáciu, ako naložili s peniazmi, ktoré mesto do toho dalo, ako narábali s prenájmom 
za reštauráciu, z prenájmu trhovníčok, ktoré tam dva krát do týždňa predávajú tie háby 
a handry, že teda či sa s tým niečo deje, pretože hovorili, že sa budú tieto zmluvy nájomné 
rušiť a budú sa uzatvárať nové, či sa pokročilo. Povedal, že na Sihoti sa už riešia, je tam 
v inzerátoch prenájom týchto priestorov, ale nemá predstavu o tom, ako sa riešia ostatné 
kultúrne strediská. 
 
Mgr. Kaščáková, zástupca primátora, odpovedala, že „kultúrne strediská sa riešia an blok, 
v celku, čiže sú predmetom rokovania aj kultúrnej komisie, aj teda ďalšieho návrhu riešení, 
ale na to konkrétne, na čo sa pýtate, Vám odpíšem.“    
 
Ing. Košút interpeloval pána primátora, že „my hodnotíme to, že nám predkladáte na každé 
zasadnutie správy o finančnej situácii mesta, ale chcel by som Vás požiadať na budúce 
zasadnutie, či by ste nemohol spraviť nejaké, alebo nemohol dať spraviť také členenie, že aby 
sme tam videli aj aký je rozpočet, aké je čerpanie rozpočtu, len v niektorých vybraných 
položkách, aký je predpoklad vyčerpania alebo zrealizovania nákladov a príjmov. A ešte 
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možnože, viacerých by nás zaujímalo, tie veci, ktoré boli porobené ako splátky, tie dlhy 
a taktiež aj úvery, ako sa to bude v tých ďalších rokoch splácať, v akej výške asi.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, že „pán poslanec urobíme to tak, že my si k tomu 
sadneme so šéfkou ekonomického a potom by sme to ešte s Vami odkonzultovali. Povedzme 
doplnenie tej správy o tieto položky, o ktoré ste požiadali. Nebude to problém.“ 
 
Ing. Krist povedal, že „ja by som chcel požiadať mestský úrad o prednesenie alebo 
predloženie správy za útvar školstva aj na platforme mestského zastupiteľstva. Táto správa 
bola predložená len na platforme Komisie školstva a myslím si, že by všetci poslanci a celé 
mestské zastupiteľstvo prijalo, aby sme s touto správou boli oboznámení.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, odpovedal, že „to je otázka taká, že podľa dohody, že či 
teda zaradíme takúto správu do programu mestského zastupiteľstva najbližšieho riadneho, a to 
sa dohodneme a v tom problém samozrejme nevidím.“ 
 
MUDr. Pastva, člen MsR, interpeloval pána primátora s tým, že minulý rok na zastupiteľstve 
odhlasovali fungovanie nocľahárne pre bezdomovcov, a to na zimné obdobie s ukončením 31. 
marca 2012. Spýtal sa, či v nejakej forme funguje nocľaháreň ďalej alebo prípadne či nejaká 
činnosť sa tam vykonáva ďalej aj po 31. marci 2012, alebo tá nocľaháreň svoju činnosť 
ukončila?  
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, odpovedal, že v podstate činnosť nocľahárne momentálne 
pokračuje. Dodal, že „je to na otázku aj so Sociálnou komisiou a potom aj medzi primátorom 
a poslancami, pretože ja mám najbližšie stretnutie budúci štvrtok s predstaviteľmi 
Maltézskych rytierov, ktorí sa veľmi angažujú v celej tejto záležitosti. Môžem vám len 
povedať, že to vaše rozhodnutie to zriadiť, prinieslo úspech v tom, že približne päť ľudí, 
bezdomovcov si aj našlo prácu a pracuje, a teda snaží sa vrátiť do života. A existuje teda ďalší 
návrh, ako zveľadiť celý tento projekt. Ale poviem otvorene, že tzn., že to nie je len taká 
klasická nocľaháreň, ale začína to mať aj také tie vážne sociálne účinky. Faktom ale je, že 
musíme sa porozprávať a vzájomne sa dohodnúť, ako budeme ďalej pokračovať, či pôjdeme 
cestou zriadenia teda stacionárneho, denného centra, ktoré by umožňovalo týmto ľuďom tam 
vlastne byť celý deň a slúžiť teda aj na takúto možnú aktivitu pomoci. Lebo zároveň chcem 
povedať, že okrem toho, že sa niektorí aj zamestnali, tak tento rok po rokovaniach, ktoré som 
mal aj s pánom Lisáčkom, sa nám prihlásilo veľa bezdomovcov aj do práce na čistenie ulíc, 
miest za jedlo, ktoré vlastne dostali. Čiže efekt to má. Myslím si, že by sme sa tomu mali 
venovať, ja som povedal otvorene aj novinárom, že myslím si, že to je celé zastupiteľstvo, 
všetci poslanci majú záujem, aby niečo takého v meste bolo a fungovalo to. Chvalabohu sa 
ukázalo, že to nie je ani problém, že to je v tom centre, možno sa riešila jedna vec za celý čas, 
ale ukázalo sa  a ukazuje sa, že to má zmysel. Tým ľuďom sme zabezpečili veľakrát jedlo 
a jedenie a poslanci osobne sa o nich starali atď. Čiže ja si myslím, že o tomto by sme sa mali 
rozprávať ako ďalej s týmto centrom, lebo momentálne úprimne treba povedať, že kvôli 
niektorým bezdomovcom sme ho ešte nechali ďalej fungovať, ale musíme to dotiahnuť aj 
v mestskom zastupiteľstve. A budem vás informovať o projekte Maltézskych rytierov.“ 
 
P. Gavenda povedal „pán primátor, ja by som mal len jednu otázku alebo žiadosť 
o fundované, skoré, a zo všetkých útvarov, odpovede na požiadavky z výborov mestských 
častí podľa zápisu.“ 
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K bodu 13. Rôzne 
 
 P. Babič, člen MsR, povedal, že chcel pripomenúť niektoré témy, ktoré sa ich bytostne 
dotýkajú a ktoré prebehli aj v dennej tlači. Prebehla správa o kontrole využitia fondov 
európskej únie pri investíciách, modernizácii železničnej trate koridorom Jadran, Balt 
v súvislosti z podozrením o kartelových dohodách pri ich realizácii. Z 12. apríla vo štvrtok 
v denníku Sme uviedli „Slovensko môže prísť o európske peniaze na železnici. Úradníci 
z Bruselu k nám prídu na kontrolu a najviac sa zaujímajú o také, ktoré únia spolufinancuje. 
Brusel má výhrady k vnútorným mechanizmom v operačnom programe doprava. Zvlášť sa 
zaujíma o modernizáciu trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, Piešťany – Nové Mesto 
nad Váhom. V tejto súvislosti sa odohrali aj udalosti, ktoré silne a neblaho postihli ekonomiku 
nášho mesta. Pre mesto nevýhodné kúpno-predajné zmluvy, výkup nehnuteľností, 
pohľadávky a zápočty doteraz nie sú doriešené. Rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
a Mesta Trenčín sú v rovine nevýhodnosti pre mesto a jeho obyvateľov. Územný plán mesta 
je navrhnutý bez zohľadnenia možnosti iného riešenia modernizácie železnice a vedenia 
železničnej trate v inom koridore než centrálna mestská zóna a bez konečného rozhodnutia 
o trasovaní železnice, železničnej trate a rozsah modernizácie, bez ktorého nie je možné 
akceptovať zmeny v územnom pláne. V tejto súvislosti žiadam opäť zachovať rezervu pre 
novú železničnú stanicu v koridore vedenia doteraz definovanej vysokorýchlostnej železnice. 
Nie je vypracovaný generel dopravy zohľadňujúci  zmeny vo výstavbe nového mosta, riešenie 
vonkajšieho okruhu, definovať dopravné toky po ukončení stavby, dôsledky plnenia 
podmienok  splavnosti  Váhu, stanovených dunajskou stratégiou, teda závažných skutočností, 
ktoré na železnicu bezprostredne nadväzujú a z nej vychádzajú. Predali sme pozemky, 
vykúpili sme domy, postavili sme plaváreň neplaváreň, projekt modernizácie je na niekoľko 
rokov pozastavený a technické a finančné riešenia s týmto projektom súvisiace sú predmetom 
kontroly o oprávnenosti nákladov odhadovaných štátnou expertízou, ako je audit do doteraz 
realizovaných investícii z fondov Európskej únie. Len na okraj, v Trenčíne sme začínali 
s informáciou okolo 3 miliárd investície korún, dnes hovoríme o 10 miliardách korún. Ide 
o štyri veľké zákazky na modernizáciu tratí, tieto projekty sú predmetom auditu a je pre 
Mesto Trenčín životne dôležité sa touto skutočnosťou v súvislostiach s riešením modernizácie 
železničnej trate v našom meste zaoberať. Toľko o kontrole a podozrenia z kartelovej dohody 
v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. A teraz niečo veselšie. Kultúrne centrum 
AKTIVITY, v čera sa stalo niečo neuveriteľné, čomu ešte stále je ťažko uveriť. S veľkou 
vďakou sme prijali ocenenie, to píše kolektív KC AKTIVITY, za prvé miesto ceny nadácie 
Orange 2011 za dlhodobý prínos v oblasti regionálneho a komunitného rozvoja. Ešte raz 
veľká vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali a podieľajú na našich aktivitách. Aj touto 
cestou Kultúrnemu centru Aktivity blahoželám.“ 
 
PaeDr. Beníček povedal, že „pán primátor, ja by som chcel upozorniť na tie veci, ktoré na 
Novinách, v Biskupiciach plné cesty sú prekážok, vyrezaný asfalt. Konkrétne na našej ulici je 
to tri týždne, či by sa to nedalo nejako organizačne aj v budúcnosti zvládnuť, v nejakých 
etapách. Kade chodíme po cestách sú prekážky, ale nič sa nedeje. Ja si myslím, že by sa to 
dalo trošku zmenežovať, aby to bolo aspoň etapovite. Ale chcel by som vedieť teraz, že či to 
bude ešte dlho?“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, odpovedal, že „samozrejme toto má pod kuratelou vedúci 
útvaru interných služieb. Dnes teda sa začala robiť už cesta Piaristická, takže tam už bude 
problém vyriešený, taký ten akútny, keď sa robila tá kanalizácia pri poliklinike, takže to už 
bude dnes a zajtra hotové. A prirodzene, vedúci útvaru interných služieb robí, čo je v jeho 
silách, vzhľadom k tomu, že máme aj nejaké schválené prostriedky v rozpočte, ktoré sa 
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dodržujú. To je to, čo chcel aj pán poslanec Košút, ale samozrejme je to zložité, lebo tých 
problémov je veľa, a tých peňazí je menej. No tak to je celý problém, ale ja samozrejme 
odporúčam pán poslanec, myslím si, že pán Lisáček kedykoľvek je ochotný okamžite 
odpovedať na vašu otázku a problémy, ktoré máte, určite to nie je žiaden problém. Veľa krát 
sa teda bohužiaľ stáva aj to, že tak ako som vám povedal, že mnohé cesty nepatria nám, patria 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, patria štátu, ale ľudia sa obracajú na nás.“ 
 
JUDr. Kanaba, člen MsR, povedal, že „napadla ma jedna vec, hlavne vtedy, keď nasnežilo 
a bolo vidieť na chodníkoch roztopený sneh, a vtedy ma napadla jedna vec, myšlienka. Máme 
my vôbec spravené so službami pre bývanie nejaké nájomné zmluvy. Veď cez mestské 
pozemky idú rozvody tepelných zdrojov do jednotlivých domov, bytov a služby pre bývanie 
prakticky dopravujú teplo a teplú úžitkovú vodu cez mestské pozemky. Platia oni vôbec 
nejaké nájomné za užívanie týchto pozemkov, cez ktoré sú ťahané tepelné zdroje? Veď nám 
utekajú kvantá peňazí, veď to všade je buď vecné bremeno, za ktoré sa odpláca. Takže bolo 
by dobré sa k tomuto vrátiť a najbližšie to nadnesiem na finančnej a majetkovej komisii.“ 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, že mu dajú na to odpoveď. 
 
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol, že s veľkou pravdepodobnosťou sa budú musieť 
stretnúť ešte skôr ako 21. júna kvôli dnešnému stiahnutému VZN-ku o sociálnych službách, 
aby túto vec dotiahli, vyplýva im to zo zákona, aby to urobili čím skôr. Preto predpokladá, že 
v máji bude mimoriadne zastupiteľstvo, o ktorom im  samozrejme  dá dopredu včas vedieť, 
aby sa vedeli včas pripraviť.  Dodal, že tam možno pribudnú aj ďalšie body, ktoré si 
odkonzultujú. Následne poďakoval prítomným za účasť a poprial im príjemný deň.  
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