
U Z N E S E N I A  
 

zo 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 10.11.2006 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 860 
 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 
2007 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2007 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 861 
k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej  zámennej zmluve 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve nehnuteľného majetku medzi Mestom 

Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, predmetom ktorej bude zámena 
nehnuteľností: 

 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
a/ k.ú. Trenčín 
- časť parc. č. 100/1  
- časť parc. č. 100/3  
- časť parc. č. 537/1    
- časť parc. č. 1469/1    
- časť parc. č. 1522/1    
- časť parc. č. 1522/14    
- časť parc. č. 1550    
- časť parc. č. 1552/1    
- časť parc. č. 1560/2    
- časť parc. č. 1562/2    
- časť parc. č. 1627/1    
- časť parc. č. 1627/130    
- časť parc. č. 1627/131  
- časť parc. č. 1627/389   
- časť parc. č. 1627/234    
- časť parc. č. 1627/315    
- časť parc. č. 1627/317    
- časť parc. č. 1627/393    
- časť parc. č. 1627/456    
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- časť parc. č. 3316/9    
b/ k.ú. Kubra 
- časť parc. č. 305    
- časť parc. č. 314/1    
- časť parc. č. 774/1    
- časť parc. č. 802/1    
- časť parc. č. 814/1    
- časť parc. č. 2301/1    
- časť parc. č. 2301/2    
- časť parc. č. 2301/3    
- časť parc. č. 2301/22    
- časť parc. č. 2328/1    
- časť parc. č. 2332    
- časť parc. č. 2333    
- časť parc. č. 2342/5    
c/ k.ú. Istebník 
- časť parc. č. 52/1    
- časť parc. č. 57    
- časť parc. č. 122    
- časť parc. č. 123    
d/ k.ú.Zlatovce 
- časť parc. č. 1457/1    
e/ k.ú. Hanzlíková 
- časť parc. č. 663    
f/ k.ú. Orechové 
- časť parc. č. 733    
- časť parc. č. 732/1   

 
za 

 
pozemky vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, Bratislava 
a/ k.ú. Trenčín 
- parc. č. 3316/84  
- parc. č. 3316/85  
- parc. č. 3316/87  
- časť parc. č. 3316/8  
- časť parc. č. 3483/1  
b/ k.ú. Zlatovce 
- časť parc. č. 559  
c/ kú Kubrá 
-     časť parc. č.  808 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 862 
k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
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 kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 za účelom 
prípravy územia „Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská II.“: 
 

1. E-KN parcela č. 342/4 záhrada o výmere 2006 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1589 
ako vlastník 
Pavol Baďura, rod. Baďura v podiele 4/16 
Stanislav Baďura, rod. Baďura v podiele 1/16 
Jaroslav Baďura, rod. Baďura v podiele 1/16 
Alena Repková, rod. Baďurová v podiele 1/16 
Jaroslava Glodičová, rod. Baďurová v podiele 1/16 
Ján Baďura, rod. Baďura v podiele 8/16 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................702.100,- Sk 
 

2. E-KN parcela č. 342/5 záhrada  o výmere 2010 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1590 ako vlastník Jozef Fraňo v celosti 
za celkovú kúpnu cenu...........................................................................703.500,- Sk 
 

3. E-KN parcela č. 342/6 záhrada o výmere 1952 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1591 
ako vlastník Jozef Havier v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................683.200,- Sk 

 
4. E-KN parcela č. 342/7 záhrada o výmere 2007 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1592 

ako vlastník Mária Válková, rod. Zajacová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................702.450,- Sk 

 
5. E-KN parcela č. 342/9 záhrada o výmere 2006 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1593 

ako vlastník 
Ján Zemek, rod. Zemek v podiele ½ 
Magdaléna Zemeková, rod. Minárechová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................702.100,- Sk 

 
6. E-KN parcela č. 342/10 záhrada o výmere 1833 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1594 ako vlastník 
Jozef Zajac, rod. Zajac v podiele ½ 
Mária Zajacová, rod. Kuníková v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................641.550,- Sk 

 
7. E-KN parcela č. 342/11 záhrada o výmere 2285 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1595 ako vlastník 
Štefánia Kotrasová, rod. Čaklošová v podiele ½ 
Miroslav Hrnčár, rod. Hrnčár v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................799.750,- Sk 

 
8. E-KN parcela č. 342/13 záhrada o výmere 25 m2 a E-KN parcela č. 342/29 záhrada o 

výmere 2095 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1468 ako vlastník Mária Domineková, 
rod. Okálová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................742.000,- Sk 

 
9. E-KN parcela č. 342/17 záhrada o výmere 387 m2 a E-KN parcela č. 342/32 záhrada o 

výmere 1344 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1599 ako vlastník 
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Jozef Oravec, rod. Oravec v podiele 1/6 
Pavel Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Jozef Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Jaroslav Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Ľubomír Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Emília Mičová, rod. Mináriková v podiele 1/6 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................605.850,- Sk 
 

10. E-KN parcela č. 342/18 záhrada o výmere 693 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1600 
ako vlastník Ján Minárech v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................242.550,- Sk 

 
11. E-KN parcela č. 342/20 záhrada o výmere 2011 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1602 ako vlastník Mária Moricová, rod. Vaňová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................703.850,- Sk 

 
12. E-KN parcela č. 342/21 záhrada o výmere 1989 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1603 ako vlastník 
Pavol Urban, rod. Urban v podiele ½ 
Vladimír Urban, rod. Urban v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................696.150,- Sk 

 
13. E-KN parcela č. 342/22 záhrada o výmere 1995 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1561 ako vlastník 
Anna Slováčková, rod. Lorencová v podiele ½ 
Jozef Slováček, rod. Slováček v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................698.250,- Sk 

 
14. E-KN parcela č. 342/23 záhrada o výmere 1945 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1604 ako vlastník 
Marta Begáňová, rod. Kútna v podiele ½ 
Vladimír Kútny, rod. Kútny v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................680.750,- Sk 

 
15. E-KN parcela č. 342/24 záhrada o výmere 1889 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1605 ako vlastník 
Milan Čakloš, rod. Čakloš v podiele 1/5 
Stanislav Čakloš, rod. Čakloš v podiele 1/5 
Anna Michlíková, rod. Čaklošová v podiele 1/5 
Peter Čakloš, rod. Čakloš v podiele 1/5 
Božena Čaklošová, rod. Zajacová v podiele 1/5 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................661.150,- Sk 
 

16. E-KN parcela č. 342/25 záhrada o výmere 2269 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1606 ako vlastník 
Ján Šulek, rod. Šulek v podiele 1/2 
Jozef Šulek, rod. Šulek v podiele 1/6 
Emília Petrová, rod. Šuleková v podiele 1/6 
Jaroslav Šulek, rod. Šulek v podiele 1/6 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................794.150,- Sk 
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17. E-KN parcela č. 342/26 záhrada o výmere 2072 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1607 ako vlastník Katarína Holá, rod. Bohušová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................725.200,- Sk 

 
18. E-KN parcela č. 342/27 záhrada o výmere 1890 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1608 ako vlastník Anna  Ledvinová, rod. Bulková v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................703.850,- Sk 

 
19. E-KN parcela č. 342/28 záhrada o výmere 1703 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1609 ako vlastník 
Jozefína Brlejová, rod. Fraňová v podiele ½ 
Mária Beňová, rod. Brlejová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................596.050,- Sk 

 
20. E-KN parcela č. 342/30 záhrada o výmere 1560 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1610 ako vlastník 
Peter Capák, rod. Capák v podiele 1/3 
Pavol Capák, rod. Capák v podiele 1/3 
Miroslava Kosáková, rod. Capáková v podiele 1/3 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................546.000,- Sk 
 

21. E-KN parcela č. 342/31 záhrada o výmere 1438 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1611 ako vlastník 
Marta Baďurová, rod. Hanuliaková v podiele 1/5 
JUDr. Miroslav Hanuliak, rod. Hanuliak v podiele 1/5 
Ján Hanuliak, rod. Hanuliak v podiele 1/5 
Alžbeta Hanuljaková, rod. Hanuljaková v podiele 1/10 
Eva Čemeričková, rod. Hanuljaková v podiele 1/10 
Valéria Hanuljaková, rod. Kulichová v podiele 1/5 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................503.300,- Sk 
 

22. E-KN parcela č. 342/33 záhrada o výmere 1263 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1612 ako vlastník Antónia Pappová, rod. Igazová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................442.050,- Sk 

 
23. E-KN parcela č. 342/34 záhrada o výmere 1073 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1613 ako vlastník Anna Betáková, rod. Mičová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................375.550,- Sk 

 
24. E-KN parcela č. 342/51 záhrada o výmere 1240 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1622 ako vlastník Jaroslav Janík, rod. Janík v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................434.000,- Sk 

 
25. E-KN parcela č. 342/52 záhrada o výmere 1436 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1623 ako vlastník 
František Lorenc, rod. Lorenc v podiele ½ 
Štefan Lorenc, rod. Lorenc v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................502.600,- Sk 
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26. C-KN parcela č. 801/75 orná pôda o výmere 2000 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
937 ako vlastník Ján Čakloš, rod. Čakloš v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................700.000,- Sk 

 
27. E-KN parcela č. 412/3 orná pôda o výmere 48 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1654 

ako vlastník 
Anton Chudo, rod. Chudo v podiele ¼ 
Anna Knézlová, rod. Reháková v podiele ¾ 
za celkovú kúpnu cenu ............................................................................16.800,- Sk 

 
28. E-KN parcela č. 412/2 orná pôda o výmere 718 m2 a E-KN parcela č. 413/2 ostatná 

plocha o výmere 71 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1368 ako vlastník 
Ján Zajac, rod. Zajac v podiele 3/50 
Jozef Zajac, rod. Zajac v podiele 10/50 
Jozef Zajac, rod. Zajac v podiele 3/50 
Pavol Zajac, rod. Zajac v podiele 3/50 
Štefan Zajac, rod. Zajac v podiele 25/50 
Štefan Zajac, rod. Zajac v podiele 3/50 
Elena Bachoríková, rod. Kútna v podiele 1/50 
Anna Hlavatá, rod. Kútna v podiele 1/50 
Jozef Kútny, rod. Kútny v podiele 1/50 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................276.150,- Sk 

 
29. E-KN parcela č. 415 orná pôda o výmere 1248 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 785 

ako vlastník 
Štefan Kotras, rod. Kotras v podiele ½ 
Mária Vaňová, rod. Kotrasová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................436.800,- Sk 

 
30. E-KN parcela č. 414 orná pôda o výmere 1157 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1656 

ako vlastník 
Anna Fraňová, rod. Kotrasová v podiele ½ 
Ing. Jana Balážová, rod. Kotrasová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................404.950,- Sk 

 
31. E-KN parcela č. 416/2 orná pôda o výmere 1920 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1384 ako vlastník Jozef Husák, rod. Husák v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................672.000,- Sk 

 
32. E-KN parcela č. 416/1 orná pôda o výmere 1233 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1364 ako vlastník 
Mária Fábryová, rod. Mináriková v podiele ½ 
Milan Miko, rod. Miko v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................431.550,- Sk 

 
33. E-KN parcela č. 417 orná pôda o výmere 2468 m2 a E-KN parcela č. 418 ostatná 

plocha o výmere 1701 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1422 ako vlastník 
Ján Bohuš, rod. Bohuš v podiele 2/30 
Štefan Bohuš, rod. Bohuš v podiele 2/30 
Marián Bohuš, rod. Bohuš v podiele 2/30 
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Anna Brabcová, rod. Vaňová v podiele 4/30 
Ján Bohuš, rod. Bohuš v podiele 9/30 
Anna Vrbovská, rod. Bohušová v podiele 9/30 
Milan Fraňo, rod. Fraňo v podiele 2/30 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,459.150,- Sk 
 

34. E-KN parcela č. 419/1 orná pôda o výmere 1652 m2, E-KN parcela č. 419/3 orná pôda 
o výmere 220 m2 a E-KN parcela č. 419/4 orná pôda o výmere 174 m2 zapísané na 
liste vlastníctva č. 1657 ako vlastník Miroslav Šišovský, rod. Šišovský v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................716.100,- Sk 

 
35. E-KN parcela č. 458 orná pôda o výmere 1158 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1148 

ako vlastník Ján Lacko, rod. Lacko v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ..........................................................................405.300,- Sk 

 
36. E-KN parcela č. 433/1 orná pôda o výmere 4949 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1686 ako vlastník 
Milan Kotras, rod. Kotras v podiele ½ 
Viera Bohušová, rod. Kotrasová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,732.150,- Sk 

 
37. E-KN parcela č. 433/2 orná pôda o výmere 4670 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1687 ako vlastník 
Ján Čakloš, rod. Čakloš v podiele ½ 
Janka Hrušovská, rod. Čaklošová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,634.500,- Sk 

 
38. E-KN parcela č. 433/3 orná pôda o výmere 4646 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1664 ako vlastník 
Ján Bohuš, rod. Bohuš v podiele ½ 
Milan Fraňo, rod. Fraňo v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,626.100,- Sk 

 
39. E-KN parcela č. 433/4 orná pôda o výmere 4611 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1666 ako vlastník 
Marián Bohuš, rod. Bohuš v podiele 48/288 
Štefan Bohuš, rod. Bohuš v podiele 84/288 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 15/288 
Peter Panák, rod. Panák v podiele 15/288 
Marta Lorencová, rod. Panáková v podiele 15/288 
Mária Koňuchová, rod. Bohušová v podiele 12/288 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 3/288 
Jozef Brlej,rod. Brlej v podiele 16/288 
Milan Brlej, rod. Brlej v podiele 16/288 
Ján Brlej, rod. Brlej v podiele 16/288 
Mária Beňová, rod. Brlejová v podiele 48/288 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,613.850,- Sk 
 

40. E-KN parcela č. 433/5 orná pôda o výmere 4497 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1554 ako vlastník 
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Mária Brlejová, rod. Jarábková v podiele 1/4 
Anna Oravcková, rod. Jarábková v podiele 1/4 
Jozef Jarábek, rod. Jarábek v podiele 1/4 
Ján Jarábek, rod. Jarábek v podiele 1/4 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,573.950,- Sk 
 

41. E-KN parcela č. 433/6 orná pôda o výmere 4445 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1688 ako vlastník 
Jozef Havier, rod. Havier v podiele 9/16 
Anna Chmelíková, rod. Havierová v podiele 1/16 
Miroslav Havier, rod. Havier v podiele 1/16 
Mária Kukučková,  v podiele 1/16 
Marta Masaryková, rod. Havierová v podiele 1/16 
Mária Durasová, rod. Mituchová v podiele 1/16 
Jozefína Spačková, rod. Havierová v podiele 1/16 
Ján Malák,rod. Malák v podiele 1/16 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,555.750,- Sk 
 

42. E-KN parcela č. 433/7 orná pôda o výmere 4484 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1689 ako vlastník Ján Fraňo, rod. Fraňo v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,569.400,- Sk 

 
43. E-KN parcela č. 433/8 orná pôda o výmere 9063 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1690 ako vlastník 
Jaroslav Blažej, rod. Blažej v podiele 21/63 
Anna Brlejová, rod. Blažejová v podiele 14/63 
Miriam Kuruczová, rod. Blažejová v podiele 7/63 
Jozef Blažej, rod. Blažej v podiele 3/63 
Milan Blažej, rod. Blažej v podiele 3/63 
Mária Sýkorová, rod. Blažejová v podiele 3/63 
Bernardína Čonková, rod. Blažejová v podiele 3/63 
Ladislav Blažej,rod. Blažej v podiele 6/63 
Anna Ečegiová, rod. Blažejová v podiele 3/63 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................3,172.050,- Sk 
 

44. E-KN parcela č. 433/9 orná pôda o výmere 3731 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1691 ako vlastník 
Jaroslav Blažej, rod. Blažej v podiele 5/12 
Anna Brlejová, rod. Blažejová v podiele 3/12 
Miriam Kuruczová, rod. Blažejová v podiele 4/12 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,307.950,- Sk 
 

45. E-KN parcela č. 423/6 orná pôda o výmere 3706 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1658 ako vlastník 
Mária Stančíková, rod. Jarábková v podiele ½ 
Štefan Jarábek, rod. Jarábek v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,297.100,- Sk 

 
46. E-KN parcela č. 423/7 orná pôda o výmere 4399 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1659 ako vlastník 
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Mária Čaklošová, rod. Kútna v podiele ½ 
Milan Čakloš, rod. Čakloš v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,539.650,- Sk 
 

47. E-KN parcela č. 423/8 orná pôda o výmere 4593 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1660 ako vlastník 
Pavol Čakloš, rod. Čakloš v podiele ½ 
Anna Čaklošová, rod. Brlejová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,607.550,- Sk 
 

48. E-KN parcela č. 423/9 orná pôda o výmere 4717 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1661 ako vlastník 
Ondrej Kotras, rod. Kotras v podiele ½ 
Štefan Kotras, rod. Kotras v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,650.950,- Sk 
 

49. E-KN parcela č. 423/10 orná pôda o výmere 4641 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1662 ako vlastník 
Pavol Kotras, rod. Kotras v podiele 1/3 
Peter Zajac, rod. Zajac v podiele 1/3 
Eva Vrablecová, rod. Kotrasová v podiele 1/3 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,624.350,- Sk 
 

50. E-KN parcela č. 423/11 orná pôda o výmere 4708 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1663 ako vlastník 
Štefan Bohuš, rod. Bohuš v podiele 36/96 
Marián Bohuš, rod. Bohuš v podiele 24/96 
Mária Koňuchová, rod. Bohušová v podiele 12/96 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 3/96 
Marta Lorencová, rod. Panáková v podiele 7/96 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 7/96 
Peter Panák, rod. Panák v podiele 7/96 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,647.800,- Sk 
 

51. E-KN parcela č. 423/12 orná pôda o výmere 4791 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1664 ako vlastník 
Ján Bohuš, rod. Bohuš v podiele ½ 
Milan Fraňo, rod. Fraňo v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,676.850,- Sk 
 

52. E-KN parcela č. 423/13 orná pôda o výmere 4851 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1665 ako vlastník 
Júlia Jarábková, rod. Chorvátová v podiele 3/6 
Mária Spačková, rod. Jarábková v podiele 1/6 
Jozef Jarábek, rod. Jarábek v podiele 1/6 
Pavol Jarábek, rod. Jarábek v podiele 1/6 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,697.850,- Sk 
 

53. E-KN parcela č. 423/14 orná pôda o výmere 4811 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1666 ako vlastník 
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Marián Bohuš, rod. Bohuš v podiele 48/288 
Štefan Bohuš, rod. Bohuš v podiele 84/288 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 15/288 
Peter Panák, rod. Panák v podiele 15/288 
Marta Lorencová, rod. Panáková v podiele 15/288 
Mária Koňuchová, rod. Bohušová v podiele 12/288 
Ján Panák, rod. Panák v podiele 3/288 
Jozef Brlej,rod. Brlej v podiele 16/288 
Milan Brlej, rod. Brlej v podiele 16/288 
Ján Brlej, rod. Brlej v podiele 16/288 
Mária Beňová, rod. Brlejová v podiele 48/288 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,683.850,- Sk 
 

54. E-KN parcela č. 423/15 orná pôda o výmere 4777 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1573 ako vlastník 
Ondrej Brlej, rod. Brlej v podiele ½ 
Mária Brlejová, rod. Reháková v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,671.950,- Sk 
 

55. E-KN parcela č. 423/16 orná pôda o výmere 4702 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1667 ako vlastník 
Pavol Fraňo, rod. Fraňo v podiele ½ 
Anna Fraňová, rod. Zajacová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,645.700,- Sk 
 

56. E-KN parcela č. 423/17 orná pôda o výmere 4673 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1668 ako vlastník 
Peter Fraňo, rod. Fraňo v podiele ½ 
Mária Liptáková, rod. Fraňová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,635.550,- Sk 
 

57. E-KN parcela č. 423/18 orná pôda o výmere 5227 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1595 ako vlastník 
Štefánia Kotrasová, rod. Čaklošová v podiele ½ 
Miroslav Hrnčár, rod. Hrnčár v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,829.450,- Sk 

 
58. E-KN parcela č. 423/19 orná pôda o výmere 5124 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1450 ako vlastník Anna Minárechová, rod. Jarábková v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,793.400,- Sk 

 
59. E-KN parcela č. 423/20 orná pôda o výmere 5018 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1550 ako vlastník Katarína Minárechová, rod. Fraňová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,756.300,- Sk 

 
60. E-KN parcela č. 423/21 orná pôda o výmere 6000 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1669 ako vlastník  
Jozef Kútny, rod. Kútny v podiele 1/10 
Elena Bachoríková, rod. Kútna v podiele 3/10 
Anna Hlavatá, rod. Kútna v podiele 1/10 
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Marta Begáňová, rod. Kútna v podiele 1/10 
Vladimír Kútny, rod. Kútny v podiele 4/10 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,100.000,- Sk 

 
61. E-KN parcela č. 423/24 orná pôda o výmere 5056 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1434 ako vlastník 
Jozef Bečár, rod. Bečár v podiele ½ 
Ján Bečár, rod. Bečár v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,769.600,- Sk 
 

62. C-KN parcela č. 818/6 orná pôda o výmere 5442 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1256 ako vlastník Jozefína Jankovičová, rod. Okálová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,904.700,- Sk 

 
63. E-KN parcela č. 423/26 orná pôda o výmere 5040 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1670 ako vlastník 
Irena Jiráčková, rod. Petrivalská v podiele 1/7 
Mirko Havier, rod. Havier v podiele 2/7 
Dušan Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/7 
Marta Fraňová, rod. Fraňová v podiele 1/14 
Marián Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/14 
Alena Škripcová, rod. Fraňová v podiele 1/7 
Viktor Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/7 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,764.000,- Sk 
 

64. E-KN parcela č. 423/27 orná pôda o výmere 5040 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1599 ako vlastník 
Jozef Oravec, rod. Oravec v podiele 1/6 
Pavel Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Jozef Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Jaroslav Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Ľubomír Mičo, rod. Mičo v podiele 1/6 
Emília Mičová, rod. Mináriková v podiele 1/6 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,764.000,- Sk 
 

65. E-KN parcela č. 423/28 orná pôda o výmere 5040 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1671 ako vlastník 
Jozef Ožvalda, rod. Ožvalda v podiele ½ 
Zuzana Ožvaldová, rod. Miklášová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,764.000,- Sk 
 

66. E-KN parcela č. 423/29 orná pôda o výmere 5040 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1672 ako vlastník 
Štefan Urbánek, rod. Urbánek v podiele ½ 
Mária Urbánková, rod. Haťapková v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,764.000,- Sk 
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67. E-KN parcela č. 423/30 orná pôda o výmere 5040 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 

1600 ako vlastník Ján Minárech, rod. Minárech v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,764.000,- Sk 
 

68. E-KN parcela č. 423/31 orná pôda o výmere 4989 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1673 ako vlastník 
Ján Bohuš, rod. Bohuš v podiele ½ 
Anna Vrbovská, rod. Bohušová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,746.150,- Sk 
 

69. E-KN parcela č. 423/32 orná pôda o výmere 4175 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1674 ako vlastník 
Mária Magdaléna Kútna, rod. Havierová v podiele ½ 
Ján Gábriš, rod. Gábriš v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,461.250,- Sk 
 

70. E-KN parcela č. 423/33 orná pôda o výmere 3468 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 
1675 ako vlastník 
Jana Jánošíková, rod. Zajacová v podiele 5/12 
Jozef Minárik, rod. Minárik v podiele 5/12 
František Vráblík, rod. Vráblík v podiele 1/6 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................1,213.800,- Sk 
 

71. E-KN parcela č. 423/40 trvalý trávnatý porasť o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1678 ako vlastník Jana Potančoková, rod. Havierová v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.250,- Sk 
 

72. E-KN parcela č. 423/41 trvalý trávnatý porast o výmere 5756 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1670 ako vlastník 
Irena Jiráčková, rod. Petrivalská v podiele 1/7 
Mirko Havier, rod. Havier v podiele 2/7 
Dušan Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/7 
Marta Fraňová, rod. Fraňová v podiele 1/14 
Marián Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/14 
Alena Škripcová, rod. Fraňová v podiele 1/7 
Viktor Fraňo, rod. Fraňo v podiele 1/7 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.600,- Sk 
 

73. E-KN parcela č. 423/42 trvalý trávnatý porast o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1679 ako vlastník 
Mária Brlejová, rod. Lehocká v podiele ½ 
Agnesa Magdaléna Šišovská, rod. Lehocká v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.250,- Sk 
 

74. E-KN parcela č. 423/43 trvalý trávnatý porast o výmere 5754 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1660 ako vlastník 
Pavol Čakloš, rod. Čakloš v podiele ½ 
Anna Čaklošová, rod. Brlejová v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,013.900,- Sk 
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75. E-KN parcela č. 423/44 trvalý trávnatý porast o výmere 5756 m2 zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1680 ako vlastník  
Mária Domineková, rod. Okálová v podiele 3/9 
Jozef Kútny, rod. Kútny v podiele 1/9 
Elena Bachoríková, rod. Kútna v podiele 1/9 
Anna Hlavatá, rod. Kútna v podiele 1/9 
Marta Begáňová, rod. Kútna v podiele 1/9 
Vladimír Kútny, rod. Kútny v podiele 2/9 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.600,- Sk 
 

76. E-KN parcela č. 423/45 trvalý trávnatý porast o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1659 ako vlastník 
Mária Čaklošová, rod. Kútna v podiele ½ 
Milan Čakloš, rod. Čakloš v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.250,- Sk 
 

77. E-KN parcela č. 423/46 trvalý trávnatý porast o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1674 ako vlastník 
Mária Magdaléna Kútna, rod. Havierová v podiele ½ 
Ján Gábriš, rod. Gábriš v podiele ½ 
za celkovú kúpnu cenu ...................................................................... 2,014.250,- Sk 
 

78. E-KN parcela č. 423/47 trvalý trávnatý porasť o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1621 ako vlastník František Havier, rod. Havier v celosti 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.250,- Sk 
 

79. E-KN parcela č. 459 orná pôda o výmere 109 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1706 
ako vlastník Marianna Vaňová, rod. Lacková v celosti 
za celkovú kúpnu cenu ...........................................................................38.150,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 863 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku 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 II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1539 v 
Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 15 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3894, pozemku zast. parc. č. 1627/69 o 
výmere 1454 m2 a pozemku zast. parc. č. 1627/349 o výmere 674 m2,  zapísaných na LV č. 
6234, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 3 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 
52/1798 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
8.152,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 30.875,- Sk  
Jurajovi Ševčivovi , rod. Ševčivovi a manž. Jane Ševčivovej, rod. Lukáčovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcimi bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.494,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1539 Ulica Golianova je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 1539 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1539“. 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 2462 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela , orientačné číslo 24, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a  zariadeniach  domu  zapísaného  na LV č.  6354,  pozemku  zast.  parc.  č.  
2337/41  o   výmere  
585 m2, zapísaného na LV č. 6354, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
68/3554   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu   
cenu  
30.766,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.580,- Sk  
Tatiane Birasovej, rod. Klinkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcimi bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 13.186,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2462, Ulica M. Bela je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2462 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2462“. 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. 
 
III.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7529, pozemku zast. parc. č. 2315/115 o 
výmere 367 m2, zapísaného na LV č. 7529, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 18 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
73/2240  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu 
cenu  
118.985,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.995,- Sk  
Mariánovi Turčekovi, rod. Turčekovi a manž. Zuzane Turčekovej, rod. 

Janegovej. 
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Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti 
 

V dome súp. č. 2336,Ulica Východná je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č.2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2336“. 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. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 864 
k Návrhu na odpredaj technologických vozidiel a zariadení v majetku Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 
1. predaj technologických vozidiel v majetku MHSL, m. r. o., TN pre kupujúceho  Marius 

Pedersen, a. s., Trenčín, IČO: 34115901 a to nasledovne: 
 

A) Vozidlo LIAZ 250.269 – KM 2303 KROLL EČ: TN 602 AM za predajnú cenu  
458 502,00 Sk stanovenú znaleckým posudkom č. 381/2006 vypracovaným Ing. 
Ľubomírom Antonínom, J. Smreka 14, Bratislava 

B) Vozidlo MAN 15.163LRK EČ: TN 608 AT za predajnú cenu  886 529,00 Sk 
stanovenú znaleckým posudkom č. 382/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom 
Antonínom, J. Smreka 14, Bratislava 

C) Vozidlo Multicar M30 A-Fumo EČ: TN 746 BD za predajnú cenu  1 683 272,00 Sk 
stanovenú znaleckým posudkom č. 383/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom 
Antonínom, J. Smreka 14, Bratislava 

D) Technologické zariadenie Nakladač UN 053,2 za predajnú cenu 53 831,00 Sk 
stanovenú znaleckým posudkom č. 349/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom 
Antonínom, J. Smreka 14, Bratislava 

 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................................. 3 082 134,00 Sk 
 
 
Por. Popis vozidla ŠPZ č. DHM Rok Nadobúd. Zostatková Predajná 
číslo výroby hodn. v Sk hodn. v Sk cena v Sk

1. Vozidlo MAN 15.163LRK TN 608 AT 1270 2000 6 274 749,00 179 866,00 886 529,00

2. Vozidlo LIAZ 250.269-KROLL TN 602 AM 1048 1992 3 488 233,00 0,00 458 502,00

3. Multicar Fumo TN 746 BD 2092 2002 5 189 370,00 22 432,00 1 683 272,00

4. Nakladač UN 053,2 260 1987 218 000,00 0,00 53 831,00

 
2. predaj technologického zariadenia  Nakladač UNC 061 za predajnú cenu 55 000,00 Sk 
v majetku MHSL, m. r. o., TN pre kupujúceho  Guzep, s. r. o., Trenčín,  IČO: 36340308  
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................................  55 000,00 Sk 
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Por. Popis vozidla ŠPZ č. DHM Rok Nadobúd. Zostatková Predajná 
číslo výroby hodn. v Sk hodn. v Sk cena v Sk
1. Nakladač UNC 061 1001 1991 246 800,00 0,00 Sk 55 000,00

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 865 
k Návrhu na predaj akcií Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. a Spoločnosti Stredné 

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

a/ predaj 31 ks akcií Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. v nominálnej hodnote 
3 100 000,- Sk za cenu 8 445 000,- Sk spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 
 
b/ predaj 8 ks akcií Spoločnosti Stredné Považie a.s. v nominálnej hodnote 800 000,- Sk 
za cenu 2 240 000,- Sk spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 866 
k Návrhu na predaj voľného bytu č. 38 nachádzajúceho sa Ul. L. Novomeského 

2670/10 v Trenčíne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj voľného jednoizbového bytu č. 38 (garsónky) nachádzajúceho sa na Ul. 

Novomeského 2670/10 v Trenčíne MUDr. Dagmar Cíbikovej, bytom Trenčín, Halalovka 25 
za celkovú kúpnu cenu.............................................................................................390.000,- Sk   

- vrátane nedoplatkov evidovaných k 31.10.2006 v sume 143.840,- Sk. Predpis v sume  
2.064,- Sk za november 2006 uhradí kupujúca na účet mesta a od 1.12.2006 si bude 
plniť povinnosti vyplývajúce pre vlastníka voči SVB. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 867 
k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2007-2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

A/ Programový rozpúočet Mesta Trenčín na roky 2007-2009 
 

B/ Prijatie  1. Kontokorentného úveru vo výške 50 000 tis. Sk 
   2. Úveru zo ŠFRB vo výške 28 000 tis.Sk 
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   3. Úveru na investičné akcie vo výške  44 870 tis. Sk 
 

  
U z n e s e n i e  č. 868 

k Urbanisticko architektonickej štúdii Centrálnej mestskej zóny Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Urbanisticko – architektonickú štúdiu Centrálnej mestskej zóny Trenčín 
 

B.  u k l a d á   
 

prednostke MsÚ  v Trenčíne 
 
 obstarávanie a spracovanie návrhu Územného plánu sídelného útvaru Trenčín mesta 
Trenčín 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r         JUDr. Iveta  O r g o n í k o v á 
             primátor                  prednostka  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ......................................  
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
 
Ing. Štefan  S Ý K O R Č I N, dňa ............................................................................ 
 
 
MUDr. Eugen  S Z É P, dňa ...................................................................................... 
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Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa  13.11.2006 
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