
U Z N E S E N I A 
 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 10.03.2003 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e   č. 7 
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 8 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha  (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Vanku a manž. Annu rod. 
Kelešiovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 182/1993 Z.z. zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................  74,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre  Vladislava Barteka a manž.  Zdenku rod. 
Čičmancovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 74/1936-in, čo 
predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Ondreja Kiačika a manž. Annu rod. 
Vavrúšovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemu pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
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neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Petra Vavruša a manž.  Máriu rod. 
Kulifajovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Maňáka a manž.  Jozefínu  rod. 
Žitňákovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 
21,3 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 75,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Máriu Koníčkovú  rod. Panákovú,  bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 21,3 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 75,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Františka Pajtinku a manž. Elenu rod. 
Ondrášikovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 73/1936-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre  Hanu  Filínovú rod. Šprtkovú a Ing. Petra 
Filína , obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 21 
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 
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zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Vlnu a manž. Martu rod. 
Mikulovú , obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 90/1936-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Anastáziu  Masárovú rod. Lacovú ,  bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 91/1936-in, čo predstavuje 26 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Milana Švančaru a manž.  Evu rod. 
Vančovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
12/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Fraňu a manž.  Máriu rod. 
Dražkovcovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 96/1936-in, čo 
predstavuje 27 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 95,- Sk 
 
13/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Valíčka a manž. Janku rod. 
Ševčovičovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 97/1936-in, čo 
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predstavuje 28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 98,- Sk 
 
14/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Blašku  a manž. Darinu rod. 
Chudú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
15/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Dušana Bendára a manž. Helenu rod. 
Michalkovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo 
predstavuje 21,3 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 75,- Sk 
 
16/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Janku Žilíkovú rod. Ševčíkovú,   bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
17/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Soňu Štichovú  rod. Gašparíkovú, bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 95/1936-in, čo predstavuje 27 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 95,- Sk 
 
18/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Miroslava Malovca a manž. Annu rod. 
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Petríkovú bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 92/1936-in, čo predstavuje 26 m2, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 
zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,-Sk 
 
19/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Cibuľu a manž. Oľgu rod. 
Adamcovú bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 
zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
20/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Milana Horňáčka  a manž. Martu rod. 
Otrusinovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo 
predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
21/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Štefana Mikuša   a manž. Zdenku  rod. 
Sýkorovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 96/1936-in, čo predstavuje 
27 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 95,- Sk 
 
22/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Miroslava Hudeka  a manž. Ivetu rod. 
Konušikovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 92/1936-in, čo 
predstavuje 26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
23/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
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č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Ing. Milana Galiovského a manž. Ing. 
Jozefínu rod. Nemcovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, 
čo predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle 
vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
24/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Homolu a manž. Oľgu  rod. Hollú, 
obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
25/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Miloša Janču  a manž. Slávku  rod. 
Srvátkovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   98,- Sk 
 
26/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Martu Novomestskú rod. Švajdleníkovú,  
bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 28 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 98,- Sk 
 
27/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Emiliána Kubiša  a manž.  Emíliu   rod. 
Turanovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
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28/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Rudolfa Malu a manž.  Máriu rod. 
Švorčíkovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 98,- Sk 
 
29/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Rudolfa Kiaca  a manž.  Oľgu  rod. 
Slivkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 91/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
30/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Antona Sokola a manž. Gabrielu  rod. 
Sušekovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 97/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 98,- Sk 
 
31/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Milana Sýkoru a manž. Darinu  rod. 
Bartákovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo 
predstavuje 26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
32/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Vojtecha Markusíka a manž. Vieru  rod. 
Pavlíkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
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33/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Bartošeka a manž. Alenu rod. 
Škultétyovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
34/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  MUDr.  Elenu Krátku rod. Kmotorkovú,   
bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 73/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
35/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Ing. Vladimíra Bánovského  a manž. Elenu 
rod. Jurišovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 75/1931-in, čo 
predstavuje 22 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 77,- Sk 
 
36/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jaromíra Varačku a manž. Annu rod. 
Bajčíkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 73/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
37/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jána Harára a manž. Annu rod. Almášiovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
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Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
38/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jána Otrusina  a manž. Máriu rod. 
Chupáčovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
39/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Ing. Milana Masára a manž. MUDr.  Helenu 
rod. Margolienovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
40/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Igora Ďuraja a manž. Evu rod. Pánisovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
41/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jána Liptáka a manž.  Máriu rod. Piknovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
42/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Antona Behana  a manž. Evu  rod. 
Skrutkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
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v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
43/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Vlastislava Sošťáka a manž. Dagmar   rod. 
Vankovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 72/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
44/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Peťovského a manž. Oľgu rod. 
Kramoríšovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
45/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vladimíra Jurčíka a manž. Janu rod. 
Hiklovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 72/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
46/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Pavla Juríčka a manž. Andreu rod. 
Kolárikovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
47/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vladimíra Benedikoviča  a manž. Jarmilu 
rod. Maršalovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
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podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 
48/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vojtecha Ležatku  a manž. Kláru rod. 
Muchovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 74,- Sk 
 

    
 

U z n e s e n i e  č. 9 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Mateja Bela, v k.ú. Trenčín, parc.č. 2337/25 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č.2500) o výmere 376 m2, zapísaného na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Miroslava Šlabiara   a manž. Alžbetu  
rod. Chorvátovú, obaja   bytom Mateja Bela 2500/7,  Trenčín  v podiele 67/2256-in, čo 
predstavuje 11 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 39,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 10 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 

predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín  

parcela číslo 686/1  záhrada s výmerou  334 m2 v 1/16-ine, čo predstavuje výmeru 21 m2, 

zapísanej na lite vlastníctva č. 5414 ako vlastník Ing.Dušan Poruban v 15/16-inách a Mesto 
Trenčín v 1/16-ine Ing.Dušanovi Porubanovi za účelom skompletizovania pozemku, ktorého 
je väčšinovým spoluvlastníkom, za dohodnutú kúpnu cenu 2.000,- Sk/m2. 
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Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................      42.000,- Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 11 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ť a h u j e   z  rokovania 

 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Istebník  

            novovytvorená  parcela číslo  23/2  zastavaná plocha s výmerou  451 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-06-03  zo dňa 4.2.2003 z pôvodnej parc.č. 23 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti HORNEX 
development, spol. s r.o., Agátová 1, 84101 Bratislava za účelom skompletizovania 
pozemkov na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska pre budúcu predajňu 
potravín, za  dohodnutú kúpnu cenu  500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 225.500,- Sk. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 12 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce - novovytvorená  

parcela č. 980/9 ostatná plocha s výmerou  345 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-087-02 z pôvodnej parcely číslo 980/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubošovi Samákovi a 
manželke Daniele  rod. Švančárkovej v podiele 1/2-ica a Jánovi Záhorovi v podiele 1/2-
ica za účelom výstavby pizzerie,  za dohodnutú kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................... 345.000,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i  e  č. 13 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Trenčín 

parcela číslo  2051/4  zastavaná plocha s výmerou  209 m2, a 

budova súpisné číslo  2413 (bývalá výmenníková stanica) na pozemku parc. číslo 2051/4                                

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Drahošovi 
Slezákovi, DISK,  za účelom zriadenia kancelárskych priestorov, za  dohodnutú kúpnu cenu  
850.000,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 850.000,- Sk. 

 

U z n e s e n i e  č. 14 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností – pozemkov pod jestvujúcimi trafostanicami 

      parc.č.  463/2 zastavaná plocha s výmerou  46 m2 v k.ú. Trenčín – pod          

                   trafostanicou súp.č. 2821 na Námestí sv. Anny v Trenčíne, 

      parc.č. 786/3 zastavaná plocha s výmerou 61 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou  súp.č. 2814 na ulici Dolný Šianec v Trenčíne, 

      parc.č. 1115/17  zastavaná plocha s výmerou 38 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou  súp.č. 2822 na ulici Horný Šianec v Trenčíne, 

      parc.č. 1627/289 zastavaná plocha s výmerou 74 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2827 na ulici gen. Goliana v Trenčíne, 

      parc.č. 1902/49 zastavaná plocha s výmerou 97 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2809 na Strojárenskej ulici v Trenčíne, 

      parc.č. 2108/79 zastavaná plocha s výmerou 132 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2818 na ulici Pod Brezinou v Trenčíne, 

      parc.č. 2180/234 zastavaná plocha s výmerou 70 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2799 na Liptovskej ulici  v Trenčíne, 

      parc.č. 2237/66 zastavaná plocha s výmerou 66 m2 v k.ú. Trenčín – pod  

                   trafostanicou súp.č. 2792 na Západnej ulici v Trenčíne, 

      parc.č. 3245/4 zastavaná plocha s výmerou 98 m2 v k.ú. Trenčín – pod  

                   trafostanicou súp.č. 2819 na ulici 1. mája v Trenčíne, 

      parc.č. 2/8  zastavaná plocha s výmerou  53 m2 v k.ú. Istebník – pod 

                   trafostanicou súp.č. 943 na ulici Duklianskych hrdinov v Trenčíne, a  
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      parc.č. 1177 zastavaná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Zlatovce – pod 

                   trafostanicou súp.č. 942 na Hollého ulici v Trenčíne, 

                                                           celková výmera :   788 m2, 

 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Západoslovenskej 
energetike, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, za účelom usporiadania pozemkov pod 
jestvujúcimi trafostanicami, za dohodnutú kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 415.910,- Sk. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 15 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 

predaj  nehnuteľností –  pozemkov v k. ú. Trenčín 

          parcela č. 1902/54 zastavaná plocha  s výmerou   600 m2,  a 

          parcela č. 1902/55 zastavaná plocha s výmerou  600 m2,  

oddelených  geometrickým plánom  z pôvodnej parcely č. 1902/1, zapísanej na  liste  
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti spoločnosti s r.o. ADOZ, Pred poľom 
8, 91101 Trenčín,  za účelom výstavby dvoch polyfunkčných bytových domov za dohodnutú 
kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................    1,800.000,- Sk. 
 
Po ukončení výstavby bude výmera pozemku upresnená na základe porealizačného zamerania 
stavby. 
 
Na predávaných pozemkoch sa nachádza nedokončená investícia na rozostavanú stavbu 
„Prístavba ZŠ“ , ktorá je evidovaná v účtovníctve m.r.o. Základná škola, Ul. P.Bezruča 66, 
Trenčín vo výške 1,227.129,- Sk.  Predmetom predaja je i uvedená nedokončená investícia 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.16 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu 60/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
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1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 
   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 3 izbový byt na 2. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Michala Orgoníka  
za kúpnu cenu                                                                                                ....  139.820,- Sk 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.17 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu 72/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 
   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 2 izbový byt na 2. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Petra Dobiaša a manželku Alenu  
za kúpnu cenu                                                                               ....  167.780,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.18 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu 36/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 

 15



   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 1 izbový byt na 3. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Stefana Szaba a manželku Helenu  
za kúpnu cenu                                                                                                ....   83.890,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.19 
k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/6, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník  Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
88/017/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Došekom s manželkou podľa geometrickým  
plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné parc. č. 
1469/6, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Miroslav Chudada, ktorý zaniká včlenením tým 
istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania. Zámena sa 
uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
2. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/7, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
89/018/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Klemensom s manželkou podľa geometrickým  
plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné parc. č. 
1469/7, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastníci JUDr. Peter Slanina v podiele 1/2 a Ing. Jana 
Slaninová v podiele 1/2, ktorý zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. 
č. 1469/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe 
porealizačného zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
3. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/8, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
91/020/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. arch. Miroslavom Mlynčekom s manželkou podľa 
geometrickým  plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné 
parc. č. 1469/8, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Ďurkech s manželkou, ktorý 
zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného 
zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
4. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/9, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
92/021/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Emilom Gallovičom s manželkou podľa 
geometrickým  plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné 
parc. č. 1469/9, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Eduard Vražda s manželkou, 
ktorý zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom 

 16



majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného 
zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.20 
k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 

kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice 

            novovytvorená parcela č. 1113/35 trvalý trávnatý porast s výmerou  2.167 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-006-03 zo dňa 7.2.2003 z  pôvodnej parc.č. 
1113/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 4648 ako vlastník Pavol Maláň a ďalších 70 
spoluvlastníkov, ktorí sú členmi spoločenstva Urbariát – pozemkové spoločenstvo 
Nozdrkovce  za účelom usporiadania časti jestvujúcej miestnej komunikácie  za dohodnutú 
kúpnu cenu 550,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................... 1,191.850,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 21 
k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 183 zo dňa 

24.10.2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

m e n í 
 

svoje uznesenie č. 183 zo dňa 24.10.2002, ktorým  zverilo v zmysle  zák.č. 138/1991  
Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia 
a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  
Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do 
správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2002. 
 

Týmto majetkom, určeným v súlade so zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niekt. 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie, je 
v zmysle prílohy č. 3 delimitačného protokolu zo dňa 09.09.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim Okresným úradom v Trenčíne a preberajúcim Mestom Trenčín,  hmotný 
investičný majetok - automobil Škoda 1203 – ŠPZ TND 65 – 66 v hodnote 
............................................................................................................................... 48.663,00 Sk. 
 
Zmena sa týka  
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hodnoty predmetu zverenia – hmotného investičného majetku - automobilu Škoda 1203 
– ŠPZ TND 65 – 66, ktorá sa mení z 48.663,-Sk na ........................................ 147.460,-Sk. 
 
Ostatné časti pôvodného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 183 zo 

dňa 24.10.2002, zostávajú nezmenené.  
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 22 

k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 
 
I.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2344 v 
Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 37 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, na pozemku zast.  parc. číslo 
2315/60 o výmere 232 m2  a pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 229 m2, zapísaných  
na LV č. 7049, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 12 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
77/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
59.732,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.630,- Sk   
Vladimírovi Chupáčovi a manž. Oľge Chupáčovej.  
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 17.920,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 35  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  12 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
II.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2370 v 
Trenčíne, Ul. Halalovka, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, na pozemkoch parcelné čísla 
2337/53 o výmere 684 m2 a 2315/22 o výmere 228 m2, na ktorých je dom postavený, 
zapísaných na LV č. 6356, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 10 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

71/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
35.512,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.870,- Sk Petrovi Horníčkovi 
a manž. Oľge Horníčkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo            
zaplatených 30 %, t.j. 10.654,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.762,- Sk. 

 
 
V dome súp. č. 2370  Ulica Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 40 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu, zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že  správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2392 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  18 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7334 a na pozemku parcelné číslo 2315/41 
o výmere 228 m2, na ktorom je dom postavený, zapísanom na LV č. 7334, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  18 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
92.285,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.410,- Sk   

     Helene Mittuchovej. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 18 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2392 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392".  Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1704 v 
Trenčíne,  Ulica 17. novembra, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  2998, na pozemku parcelné 
číslo 1528/74 o výmere 356 m2,   priľahlých pozemkov zast.  parc. č.1528/55 o výmere 402 
m2 a zast. parc. č. 1528/56 o výmere 442 m2 zapísaných  na LV č. 6263, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/946 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13.276,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 49.585,- Sk   
Ľuborovi Horňákovi a manž. Eve Horňákovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1704  Ulica  17. novembra  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 9 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1704 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúci poverili fy Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorili zmluvu o výkone 
správy. 
 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 
o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 71 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
20.653,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.695,- Sk       Jozefe Zajacovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny              
bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.196,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude            
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.892,-            
Sk.  

 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 76 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2507 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5933 a na pozemku parcelné číslo 2237/65 
o výmere 483 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5933, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  81 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
29/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
11.759,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.920,- Sk   
Jane Vozníkovej. 
Kúpna  cena  pozemku  bola  zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
bytu  bolo  zaplatených  30%, t.j.  3.528,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
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zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.744,-  
Sk.  
 

2. byt č.  29 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
57/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
22.739,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.710,- Sk   
Petrovi Heringešovi a manž. Jarmile Heringešovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2507  Ulica  Západná  je spolu 77 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 69 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov, zostane v dome súp. č. 2507 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúci vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie  v dome súpisné číslo 310 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 659 o výmere 
505 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/4 o výmere 652 m2  zapísaných na LV č. 1, 
k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

1.  byt č. 7   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  69/1058 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 15.095,- Sk a 
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 37.850,- Sk   
Erikovi Smolkovi a a manž. Andrei Smolkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny   bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  4.528,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.642,-  
Sk.  

 
V dome súp. č. 310  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 12 garáží.  Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných  11 bytov a 3 garáže. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu    zostane v 
dome súp. č. 310 vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 garáží. Na správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 310". Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 310, Ul. Bavlnárska 
v Trenčíne. 
 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 314 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo  8, vrátane   spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1566,  na pozemku  zast. parc. 
č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 
m2. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2  zapísaných na LV č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na 
Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 9 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu      
71/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
18.721,-   Sk   a na  pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42.250,- Sk  
Antonovi Marciňovi a manž. Viere Marciňovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 314  Ul. Bavlnárska  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 314 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 314 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 314“. Kupujúci 
vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí 
vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 320 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 17, 23  a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437 a na pozemku  zast. parc. 
číslo 635/12 o výmere 1776 m2, a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 
m2, zapísaných na LV č. 1437, k.ú. Hanzlíková, na k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
  

1. byt č. 13  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  
73/3577  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu    
26.955,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 31.710,- Sk   
Ružene Lukelovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z  dohodnutej  kúpnej  ceny  bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  8.086,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.696,-  
Sk.   

 
2. byt č. 47  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  

46/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
17.109,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.130,- Sk   
Alene Filovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 

zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov vo výške 7.332,- Sk. 
 
V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2 bytov, zostanú v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2463 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 30 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6269 a na pozemku parcelné číslo 2337/42 
o výmere 373 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6269, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 31 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
67/2257 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
34.684,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.570,- Sk   
Márii Lehutovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z  dohodnutej  kúpnej  ceny  bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  10.405,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.698,- Sk.   

 
V dome súp. č. 2463  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2463 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2463". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome.  
 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2670 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo  10 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3753 a  na pozemku zast. parc. 
č.  2175/13 o výmere 440 m2,   zapísaného na LV č. 6074, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 

1. byt č.  16  pozostávajúci zo   4 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
           podielu  77/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
           kúpnu cenu  21.843,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.805,- Sk    
           Eduardovi Balážovi a manž. Daniele Balážovej.       
           Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
     
V dome súp. č. 2670  Ulica  Novomeského  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 2670 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2670". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 490 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo 34 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6224, na pozemku  zast.  parc. 
č. 1343/1 o výmere 143 m2  a priľahlého pozemku zast. parc. č. 1343/2 o výmere 394 m2, 
zapísaných na LV č. 6224, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
97/312 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
11.958,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 83.550,- Sk 
Ing. Ľubomírovi Chupáčovi a manž. Irene Chupáčovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 490 Ulica  Kukučínova sú spolu 4  byty. Doteraz boli v tomto dome 
odpredané 3 byty. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 490 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  v bytovom dome súpisné číslo 1630 v Trenčíne, 
Ulica Švermova , orientačné číslo 30 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5396 a na pozemku parcelné číslo 1615/2 o výmere 
1308 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5396, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt  č.  95  pozostávajúci  z  1 obytnej  miestnosti  a  spoluvlastníckeho podielu  
40/4200 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
8.674,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.229,- Sk   
Oľge Marienkovej.                  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1630 Ul. Švermova   je spolu 63 bytov. Doteraz bolo odpredaných 62 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1630 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a 
Švermova 1630 - SVOJBYT“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1174 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov a spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6035 a na pozemku parcelné číslo 1856/2 o 
výmere 1544 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6035, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  3 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
61/3574 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu  
15.653,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.135,- Sk   
Róbertovi Mokrohajskému a manž. Martine Mokrohajskej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti 
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V dome súp. č. 1174  Ulica 28. októbra  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1174 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1174“. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1178 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra 1178, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov a 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5339 a na pozemku parcelné 
číslo 1821/2 o výmere 2076 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5339, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
82/4101 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu  
10.539,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.835,- Sk   
Jozefíne Vavríkovej.  
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo          
zaplatených 30 %, t.j. 3.162,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.689,- Sk. 

. 
V dome súp. č. 1178  Ulica 28. októbra  je spolu 56 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 54 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1178 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúca poverila fy Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila zmluvu o 
výkone správy. 
 
 
 
XVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o 
výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č. 20 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        
kúpnu cenu 134.760,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.215,- Sk   
Emílii Luptákovej.          
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 40.428,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.696,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
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založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných 
častí a zariadení  domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 
v Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné 
číslo 1825/3 o výmere 706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5326, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 74 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.665,- Sk 
Eduardovi Martošovi a manž. Viere Martošovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 2.241,- zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.615,- Sk. 

 
2. byt č. 45 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

41/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
4.369,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.315,- Sk 
Márii Pátkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 

zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov vo výške 1.872,- Sk. 
 
V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
70 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp.č. 1184 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
  
 
XVIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov  I.  kategórie  v bytovom dome súpisné číslo 
2743 v Trenčíne, Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/39 o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6281, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 26 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
69/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
20.113,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.325,- Sk  
Pavlovi Jablončíkovi a manž. Darine Jablončíkovej.   
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
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2. byt č. 29 pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
80/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
23.220,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.150,- Sk  
Petrovi Juricovi a manž. Erike Juricovej.   
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1731 v Trenčíne, Ulica M. Turkovej, orientačné číslo 46 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3908 a na pozemku parcelné 
číslo 1531/139 o výmere 369 m2, zapísaného na LV č. 5562, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 1 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
58/2784 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.360,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.845,- Sk  
Nadežde Pavlačkovej.   
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 2.808,- zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.276,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1731  Ulica M. Turkovej  je spolu 40  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 37 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1731 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1731". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1158 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601 a na pozemku parcelné 
číslo 1863 o výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6601, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 19  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
43/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.425,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10.485,- Sk  Alžbete Turanovej.      

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
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2. byt č. 25  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
10.287,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 11.440,- Sk  Zdenke Švorcovej.      
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   3.086,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.601,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27  bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy. 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 46 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, k. ú. Trenčín, na Správe  
katastra Trenčín 
 

1. byt č.  14 pozostávajúci z  2  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  52/1923   na spoločných častiach zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu 
cenu 10.662,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.150,- Sk  
Ivete Skalíkovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 4.569,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1164  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 31 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1164 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2720 v 
Trenčíne, Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6168 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/31 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6168, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 24 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/2038 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 19.485,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5.795,- Sk   
Eve Mrázikovej. 
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Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   5.845,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.728,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2720  Ulica  Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2720 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2738 v 
Trenčíne, Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6264 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/26 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6264, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 8 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/1530 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20.309,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  7.775,- Sk   
Dušanovi Čongradymu a manž. Mgr. Márii Čongradyovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   6.093,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.844,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2738  Ulica  Šafárikova  je spolu 23  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 20 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2738 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2142 v 
Trenčíne, Ulica  Piešťanská, orientačné číslo 21 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2021 a na pozemku parcelné 
číslo 410 o výmere 500 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2021, k.ú. 
Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 18 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
68/1330 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9.706,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.860,- Sk   
Jurajovi Machajdíkovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
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V dome súp. č. 2142  Ulica  Piešťanská  je spolu 18  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 17 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2142 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys, spol.  s r.o., Trenčín, s ktorou uzavrel 
zmluvu o výkone správy.  
 
 
XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1131 v 
Trenčíne, Ulica  Inovecká, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3902 a na pozemku parcelné číslo 1916/2 o 
výmere 366 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5855, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/3666 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
20.523,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3895,- Sk   
Marte Hlávkovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1131  Ulica  Inovecká  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1131 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1131". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XXVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 876 
v Trenčíne, Ulica Duklianskych hrdinov, orientačné číslo 18 vrátane spoluvlastníckych 
podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2032 a na 
pozemku  zast. parc. č. 1172 o výmere 192 m2,  zapísaného na LV č. 2032, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
72/1151   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu 
31.800,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.089,- Sk   

     Jánovi Dudákovi a manž. Veronike Dudákovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 9.540,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.783,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 876 Ulica Duklianskych  hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 876 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o 
výkone správy. 
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XXVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 882 
v Trenčíne, Ulica Hollého, orientačné číslo 20 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1167 o výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, k. ú. Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č.  12 pozostávajúci z  3  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  64/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 24.207,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.835,- Sk   
Milanovi Dobiašovi a manž. Márii Dobiašovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 7.262,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.825,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 882 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy.  
 
 
XXVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2607 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4025 a na pozemku parcelné 
číslo 2189/18 o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5302, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 31 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/2289 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
15.434,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.480,- Sk   

     Daniele Turnerovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatených 30 %, t.j. 4.630,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.701,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2607  Ulica  K. Šmidkeho  je spolu 37  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2607 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2607". Kupujúca vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2629 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164 a na pozemku zast. parc. 
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č. 2189/12 o výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6164, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1.  byt  č.  27  pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti  a  spoluvlastníckeho  podielu    
30/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
9.411,- Sk  a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.275,- Sk  
Mariánovi Kosibovi.  
Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2629  Ulica K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 44 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2629 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1182 v 
Trenčíne, Ulica Strojárenská, orientačné číslo 14 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6996 a na pozemku parcelné 
číslo 1934/2 o výmere 540 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 3812, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  17 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
68/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
8.751,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15.195,- Sk   
Ivanovi Martišovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1182  Ulica Strojárenská  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
 
XXXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2652 
v Trenčíne, Ulica Saratovská, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5255 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2189/150 o výmere 322 m2,  zapísaného na LV č. 5255, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
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 1.  byt č.  26 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
74/1747  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
21.673,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.718,- Sk           

 Eve Rybaničovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatených 30 %, t.j. 6.502,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.529,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 2652,  Ul.  Saratovská je spolu 28 bytov. Doteraz bolo odpredaných 27 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2652 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2652".  
Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po 
nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2631 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 22 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6242 a na pozemku parcelné číslo 2189/9 o 
výmere 325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6242, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  2 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 
73/1948 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu cenu  
22.012,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.065,- Sk   
Petrovi Kenížovi a Jitke Kenížovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 9.434,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2631  Ulica  J. Halašu  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2631 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2631". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2701 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6262 a na pozemku parcelné číslo 2175/16 
o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6262, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  17 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 76/2940 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu 
cenu  23.147,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.710,- Sk   
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Martine Lobotkovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2701  Ulica  J. Halašu  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2701 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2701". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2703 v 
Trenčíne, Ulica J. Halašu, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3900 a na pozemku zast. parc. č. 2175/21 o 
výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6090, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 26  pozostávajúci z  2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 46/1593 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  14.509,- Sk a 
na  pozemku za dohodnutú kúpnu 6.330,- Sk  
Ivete Škrhovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 6.218,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2703 na Ul. J. Halašu  je spolu 26 bytov. Doteraz bolo odpredaných 24 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2703 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúca  poverila výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku fy Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
 
XXXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 59/2124 na pozemku  zast. parc. č. 389 o výmere 
802 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 1998, katastrálne územie 
Zlatovce, za dohodnutú kúpnu cenu 78,- Sk  Márii Súkeníkovej, bytom Trenčín, Ul.  Gen. 
Svobodu 13. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2164, Ul. 
Veľkomoravská v Trenčíne, orientačné číslo 30. Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 29 v 
tomto dome na základe   darovacej zmluvy zaregistrovanej dňa 02.04.1996. Predávaný podiel 
59/2124 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 802 m2 predstavuje 22,40 m2, takže cena 
predávaného pozemku je 78,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v PKB, a.s. Žilina, 
Krajská pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 21643029, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 23 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2003 O poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 O poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 24 
 k návrhu na zrušenie časti uznesenia č. 256 k Futbalovému klubu Laugarício a.s. 
Trenčín a na zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1. r u š í  
 

časť uznesenia č. 256 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.11.2002 – bod A / odsek 4., 5., 7., 
8., 9. 
 

2. s c h v a ľ u j e  
 
zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo 
Trenčín s účinnosťou od 1.1.2003. 
 

3. n e s c h v a ľ u j e 
 
vstup mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício Trenčín a.s. 

 
 

4. u k l a d á 
 
prednostovi MsÚ  
 
predložiť novelizáciu VZN č. 3/1999 o poskytnutí finančných príspevkov 
z rozpočtu mesta Trenčín na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva 
 

5. u k l a d á 
 
prednostovi MsÚ  
 
zapracovať do rozpočtu mesta 4 milióny Sk v položke Príspevky pre šport. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 25 
k návrhu na Zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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1.       m e n í 
 

čl. 22 Poriadku odmeňovania mesta Trenčín schválený uznesením č.198 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 14.12.2000 s účinnosťou od 1.4.2003 
nasledovne: 

 
 1./ Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa stanovujú: 
      a/ poslanec MsZ .................................. 2 500,-Sk mesačne 
                 b/ poslanec – člen MsR ....................... 4 000,-Sk mesačne 
      Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady      

sa odmena kráti o 2 500,-Sk. 
 
 2./ Odmeny pre predsedov VMČ sú 3 000,-Sk mesačne. 
 
 3./ Ročné odmeny pre orgány mestského zastupiteľstva sa určia tak, že počet členov 
                 VMČ bez predsedu VMČ a počet členov príslušnej komisie vrátane predsedu  
                 komisie sa vynásobí sumou 2 000,- Sk. 
 

4./ Odmeny poslancov MsZ, členov MsR a predsedov VMČ sú splatné mesačne. 
Odmeny pre VMČ a komisie MsZ sa vyplatia 1x ročne v poslednom výplatnom 
období príslušného roka.  

 
2.        u k l a d á  

 
       náčelníkovi MsP 

 
       predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh novelizácie 
VZN č. 2/2001 o mestskej polícii v Trenčíne 

 
 

3.        u k l a d á 
 

        riaditeľovi MHT, m.p.o.  
 

        navrhnúť postup k prenájmu futbalového štadióna a tento návrh predložiť na 
najbližšom zasadnutí mestskej rady 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.        u k l a d á 
 

       prednostovi MsÚ  
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        informovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva o majetkovom 
vysporiadaní pozemkov určených na investičnú akciu Cyklistické trasy – cesta pri 
Váhu 

 
5.       s c h v a ľ u j e 

 
      Zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003. 

 
 
 

                                 U z n e s e n i e  č. 26 
 k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2002. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 27 
k Informatívnej správe o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2002 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

20002. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 28 
 k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 
2003 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2003. 
 

U z n e s e n i e č. 29 
 k návrhu na prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva ku 
kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva ku kontrole 
realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 30 
 k návrhu na delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád škôl 
a Mestskej školskej rady  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

delegovanie navrhnutých poslancov MsZ do Rád škôl MŠ, ZŠ, SŠ a SOU  so 
zmenami, ktoré predniesli poslanci pán Dobiaš a MUDr. Sedláček a Mgr. Annu Plánkovú do 
Mestskej školskej rady. 
 
 

U z n e s e n i e  č.  31 
 k návrhu na menovanie členov komisií MsZ – odborníkov z radov občanov 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s c h v a ľ u j e 
 

menovaných členov komisií - odborníkov z radov občanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 32 
 k správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za IV. štvrťrok 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.         b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Správu o výsledkoch zahraničných ciest za IV. štvrťrok 2002 
 
2.         r u š í   
 

uznesenie č.108, bod 2.a  MsZ v Trenčíne zo dňa 29.06.2000, ktoré ukladá 
prednostovi predkladať správu o výsledkoch zahraničných ciest mesačne na rokovanie MsR a 
na každé rokovanie MsZ  na základe predložených správ účastníkov zahraničných ciest. 

U z n e s e n i e  č. 33 
k návrhu na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002 Ing. 

Jozefovi Žiškovi 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
n e s c h v a ľ u j e  
 
poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002 Ing. Jozefovi 

Žiškovi v počte 30 dní v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 34 
 k návrhu na voľbu hlavného kontrolóra 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.         v o l í  
 
Ing. Martina Bičana, bytom Puškinova 26, Trenčín do funkcie hlavného kontrolóra 
s účinnosťou nástupu do funkcie dňom 1.4.2003 
 
2.        k o n š t a t u j e , 
 

že výkon funkcie hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Gajarskej skončí dňom 31.3.2003. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 35 
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č.86 zo dňa 24.9.1992 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
m e n í  

 
s účinnosťou  od 1.1.2003 uznesenie MsZ  č. 86 bod B/ zo dňa 24.9.1992, ktorým  

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby Atlific spol. s.r.o. Bratislava bola nájomcom 
a prevádzkovateľom hotela Tatra v Trenčíne s účinnosťou od 1.4.1993 za podmienok : 

1.  Dlhodobý nájom na dobu 20 rokov s prednostným právom predĺženia nájomnej 
zmluvy a prednostným právom kúpy nehnuteľnosti v prípade rozhodnutia mesta o predaji 
za porovnateľnej ponuky s ostatnými záujemcami. 
2. Nájomné určiť vo výške 10% ( t.j. 3 mil. Kčs) z očakávaného hrubého obratu hotela 
pred zdanením  (30 mil. Kčs), pričom  z každej sumy prevyšujúcej čiastku 30 mil. Kčs 
hrubého obratu pripadne mestu ďalších 5 %. Úroveň nájomného vo výške 3 mil. Kčs sa 
stanovuje ako minimálna. 
3. Prvých 12 mesiacov bude nájomca platiť nájomné vo výške  40% a druhých 12 
mesiacov vo výške 80% z dohodnutého nájomného. 
 
4. Vynaložené finančné prostriedky zhodnocujúce objekt budú nájomcovi odrátané 
každoročne do výšky 70% z dohodnutého nájomného a minimálne 30% -tná platba bude 
hotovostná. 
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5. Nájomca zriadi ako  prevádzkovateľ hotela samostatnú spoločnosť so sídlom 
v Trenčíne do dňa podpisu nájomnej zmluvy. 
6. Nájomca sa zaväzuje objednať u firiem, ktoré majú platné nájomné zmluvy ním 
navrhnutý interiér namiesto pôvodného, ktorý si nájomca neželá,  v pôvodne dohodnutých 
finančných objemoch. 

 
Zmena sa týka: 
 
a/ doplnenia  predmetu prenájmu o nebytový priestor o výmere 330 m2,  nachádzajúci sa 
v samostatnej časti prízemia hotela TATRA (bývalé pracovisko Krajskej pobočky VÚB ) 
 
b/ doplnenia účelu  nájmu  o zriadenie viacúčelovej konferenčnej sály 
 
c/ ceny nájmu a to nasledovne : 
Pôvodná cena nájmu 3.000.000,- Sk sa mení na 3.500.000,- Sk, pričom nájomné sa bude 
zvyšovať o 5% z každej sumy presahujúcej hodnotu 30 mil. Sk hrubého obratu hotela za 
príslušný kalendárny rok. 
 
 d/ zvýšené nájomné sa začne počítať od ukončenia rekonštrukcie nebytového priestoru, 
najneskôr však od 1.6.2003. 
 

 
 
 

 
 
Ing. Juraj  L i š k a             Ing. Miroslav  V e l č k o   
         primátor              prednosta 
   mesta Trenčín          Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: 17.03.2003         Dňa:17.03.2003 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
PhDr. Alena L a b o r e c k á, dňa 14.03.2003 
 
 
 
JUDr. Michal  Č e r t e k, dňa 14.03.2003 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 12.3.003  
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