
U Z N E S E N I A  
 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 13. decembra 2001 
na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 176 
 k informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
 Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 177 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e  
 

 predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín,  novovytvorená 

      parc.č.  1825/20  zastavaná plocha s výmerou   273 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 17905095-070-01 zo dňa 24.8.2001 z pôvodnej parcely 
číslo 1825/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
DAPA+SEKO, v.o.s., Soblahovská ul, Trenčín, zastúpenej Ing. Danielou Heglasovou, 
konateľkou spoločnosti za účelom vybudovania parkoviska za  dohodnutú kúpnu cenu  800,- 
Sk/m2. 

 Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................  218.400- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 178 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce, lokalita Ulica Ľudovíta Stárka v 

Trenčíne, novovytvorená 
parc.č. 558/115 zastavaná plocha s výmerou 1 m2  v  1/2-ici, 

oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-074-01 zo dňa 2.10.2001 z pôvodnej parcely 
číslo 558/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Alojzovi 
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Panákovi a manželke Helene rod. Strapákovej, za účelom usporiadania jestvujúcej garáže 
za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................... 400.- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 179 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, v k.ú. 

Trenčín, parc.č. 2108/115 ostatná plocha o výmere 25 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti,  pre Jána Viatera a manž. Máriu rod. Doktorovú,  za účelom 
skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................6.250,- Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 180 

k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín a na zrušenie uznesenia 
MsZ č. 47 zo dňa 30.4.1998 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
A/ s ch v a ľ u j e  
 

odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Brnianskej  ulici v Trenčíne, 
novovytvorená parc.č. 190/9 zastavaná plocha (dvor) o výmere 3654 m2, v k.ú. Zlatovce, 
odčlenená GP č. 31041833-072-01 zo dňa 27.08.2001 z parc.č. 190, zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Milana Grajcara – DANIMPEX – M.G., za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na ktorom sa nachádza čerpacia stanica 
pohonných hmôt, skládka guľatiny piliarskej, porez guľatiny, skládka porezu, 
vodoinštalačného, stavebného a inertného materiálu a poskytovanie rýchleho servisu pre 
motoristov, za cenu 450,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................ 1.644.300,- Sk 
 
B/ r u š í  
 

     uznesenie MsZ č. 47 zo dňa 30.4.1998, ktorým MsZ v Trenčíne zmenilo uznesenie 
MsZ č. 55 zo dňa 26.6.1997, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo prenechanie nehnuteľnosti – 
pozemku do nájmu v k.ú. Zlatovce, časť parc.č. 190 o výmere 4.264 m2, vedená na LV č. 1, 
firme DANIMPEX – M.G., zast. Milanom Grajcarom, bytom Kyjevská  2505, Trenčín, za  
účelom  vytvorenia  colného  skladu  pre nové motorové vozidlá, postavenie ľahkej oceľovo-
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sklenenej konštrukcie (show room) a zariadenia služieb pre poskytnutie rýchleho servisu, za 
nasledovnú cenu: 
- do 31.12.1997 za cenu 60,- Sk/m2 ročne 
- od 1.1.1998 za cenu  200,- Sk/m2 ročne 
na dobu 10 rokov s účinnosťou od 16.6.1997 do 16.6.2007. 
Celková suma prenájmu od 16.6.1997 do 31.12.1997 predstavovala sumu 139.499,- Sk. 
Celková suma prenájmu ročne od 1.1.1998 predstavovala 852.800,- Sk ročne. 
Zmena sa týkala: 
a/ ceny nájmu od 1.1.1998, ktorá sa mení z 200,- Sk/m2 ročne na 60,- Sk/m2 ročne. 
Celková suma predstavuje 255.840,- Sk ročne. 
b/ účelu nájmu, ktorý sa mení na : 
- uskladnenie interného materiálu 
- parkovanie mechanizmov (nákladné auto, traktor, vlečka) 
Ostatné časti nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 181 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 1675/53, lesný poz.  vo 

výmere 6626 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1675/7, lesný poz. vo výmere 782097 m2 
geometrickým plánom č. 3/2001, overeným dňa 14.02.2001, nachádzajúcom sa pri lesoparku 
Brezina, pre Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaného pozemku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 11/2001 
znalca Ing. Jozefa Hašuľu. 
 
Celková kúpna cena                                           .......    116.725,- Sk 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 182 

k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 105 zo dňa 27.8.1998 a na predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1. r u š í  
 

uznesenie MsZ č. 105 zo dňa 27.08.1998, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj  
nehnuteľností - pozemkov parc.  č. 756/6 vo výmere 34 m2, 756/1 diel 6 vo výmere 3 m2, 
756/1 diel 7 vo výmere 4 m2, 756/1 diel 8 vo výmere 1 m2, 756/1 diel 9 vo výmere 1 m2 a 
756/1 diel 10 vo výmere 1 m2 k. ú. Trenčín spolu o výmere 44 m2, odčlenenej z pozemku 
parc. č. 756/1 geometrickým plánom č. 31041833-141-97 zo dňa 8.9.1997  Alene 
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Hajrulovej, rod. Margorínovej za účelom vysporiadania pozemku k postaveným obchodným 
prevádzkam 
za kúpnu cenu                  . . . .     1.515,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     . . . .   66.660,- Sk. 
 
2. s ch v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.Trenčín parc.  č. 756/6, zast. plocha vo výmere 
24 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 756/1, zast. plocha geometrickým plánom č. 
17905095-071-01 overeným dňa 31.08.2001 pre Alenu Hajrulovú, rod. Margorínovú za 
účelom vysporiadanie pozemku k postaveným obchodným prevádzkam 
 
za kúpnu cenu                                                                   . . . .   66.660,- Sk. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 183 
k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Zlatovce – 
novovytvorená   

        parc.č. 1884/17  zastavaná plocha  s výmerou  500 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 17905095-068-01 zo dňa 20.9.2001 z pôvodnej pkn 
parcely číslo 1122, zapísanej na liste vlastníctva č. 2338 ako vlastníci Ján Machunka 
v podiele 1/2-ica, a  Michal Machunka v podiele 1/2-ica, za účelom usporiadania pozemkov 
pod jestvujúcou miestnou komunikáciou spájajúcou ulice Hlavná a Na vinohrady v Trenčíne,  
za dohodnutú kúpnu cenu    360,50 Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 31/2001 
vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Heglasom. 

 
Celková kúpna cena predstavuje  ............................................................. 180.250,- Sk.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 184 

k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. MHT  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
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 
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vlastníctve Mesta Trenčín – stavbu „Kultúrny dom Kubrica – plynofikácia, vykurovanie 
a prípojka vody“, do správy m.p.o. MHT s účinnosťou od 01.01.2002. 

Zverovaná stavba prechádza týmito pozemkami v  k.ú. Kubrica : parc.č. 1 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 759 m˛ s objektom súp.č. 56 (budova KD), parc.č. 247 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 249 m˛, v KN oba zapís. na LV č. 1 v prospech 
vlastníka Mesto Trenčín v celosti, parc.č. 250 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 9570 
m˛,  v KN zapís. na LV č. 1232 v prospech vlastníka SR – Slovenská správa ciest, 
Bratislava, Továrenská č. 7, a parc.č. 257/1 vodná plocha - potok s výmerou 2766 m˛,  v KN 
zapís. na LV č. 1233 v prospech vlastníka Povodie Váhu, š.p., Piešťany, I. Krasku č. 3.  

 
Hodnota zverovanej stavby predstavuje  v zmysle Záznamu o odovzdaní a prevzatí 

prác zo dňa 15.08.2001 a v zmysle Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 26.06.2001 medzi 
objednávateľom mestom Trenčín a zhotoviteľom Ladislavom Ondriškom, 913 11 Trenč. 
Stankovce č. d. 219, sumu  ..................................................................................... 243.242,-Sk. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 185 

k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. MHT  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
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, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. MHT s účinnosťou od 01.01.2002. 

 
Ide o majetok, nachádzajúci sa v  k.ú. Trenčín na Mládežníckej ulici  - stavbu 

„Rekonštrukcia Športovej haly v Trenčíne“  spolu s pozemkom parc.č. 1632/6 zastavaná 
plocha a nádvorie s celkovou výmerou 4.601 m˛, na ktorom sa nachádza budova súp.č. 1632 – 
Športová hala, v KN obe zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti.  

 
1/ Hodnota jednotlivých investičných akcií, ktoré sú predmetom rekonštrukcie stavby 

a zverenia do správy m.p.o., je   nasledovná : 
 

• Repasácia vzduchotechniky (záznam o odovzdaní a prevzatí prác s ukončením 
preberacieho konania dňa 14.02.2001) ............................................. 297.986,00 Sk, 

• Odstránenie havarijného stavu rozvodu stavotechnických inštalácií v šatniach 
športovcov č. 1 až 5 a v objektoch WC muži a ženy (záznam o odovzdaní a prevzatí prác 
s dátumom ukončenia prác dňa 28.02.2001) ............... 599.671,60 Sk, 

• Rozšírenie hľadiska podlahovým systémom „MONOLIT“ (Zmluva o dielo zo dňa 
10.05.2001) ....................................................................................... 973.720,00 Sk, 

• Dodávka a montáž protišmykovej podlahovej krytiny „ALTRO – typ PP 20“ (záznam o 
odovzdaní a prevzatí prác s dátumom ukončenia prác dňa 15.03.2001, Zmluva o dielo 
5/2001 zo dňa 20.03.2001) ...................................... 181.692,90 Sk, 
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• Rekonštrukcia miestností ŠH Trenčín (záznam o odovzdaní a prevzatí prác s dátumom 
celkového ukončenia prác dňa 23.02.2001, Zmluva o dielo č. 2/2001 zo dňa 22.02.2001) 
.................................................................................. 96.925,00 Sk, 

• Telekomunikačné zariadenie – pobočková ústredňa Panasonic KX-TA 30874, Karta 
rozšírenia o 8 pobočiek - Panasonic KX-TA 30874, systémový aparát s LCD – KX-T 
7030 (záznam o odovzdaní a prevzatí prác s dátumom ukončenia preberacieho konania 
dňa 09.03.2001, Zmluva o dielo č. 165/OIaSNM/2000 zo dňa 22.02.2001) 
.................................................................................. 99.956,00 Sk. 

 
Celková  hodnota  investičnej  akcie  –  zverovanej   stavby   spolu  predstavuje   sumu     
............................................................................................................. 2,249.951,50 Sk. 
 

  2/ Hodnota zverovaného pozemku parc.č. 1632/6 s celkovou výmerou 4.601 m˛, 
predstavuje sumu 500,-Sk/ m˛, t.j. spolu ......................................................... 2,300.500,00 Sk. 

 
 
Celková hodnota zverovaného majetku – pozemku a stavby spolu predstavuje 
sumu .................................................................................................... 4,550.451,50 Sk. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 186 
k návrhu na zmenu časti 2. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 88 zo dňa 29.6.2000  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu časti 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 88 zo dňa 29.6.2000, 

ktorým  schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
        parc.č. 843/9  ostatná  plocha s výmerou  428 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-021-00 zo dňa 14.3.2000 z pôvodnej parc.č. 
843/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Výstavbovému 
bytovému družstvu, Družstevná 64, Trenčín, zastúpenému Jozefom Birasom, riaditeľom, za  
účelom zriadenia záhradiek, za dohodnutú kúpnu cenu 500,- Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................................  214.000,- Sk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Lokalizácia nehnuteľností                             : Partizánska ulica  v Trenčíne 
 
Zmena  sa týka  kupujúceho, ktorý sa mení 
 
z 
 
Výstavbového bytového družstva, Družstevná 64, Trenčín, zastúpeného Jozefom Birasom, 
riaditeľom 
 
na 
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1. Ing.Jaroslav Bažík a manželka Ing.Jana rod. Babičová  v podiele 1/7-ina, 
2. Lýdia Poulová, rod. Poulová v podiele 1/7-ina, 
3. Ing.Ladislav Dvorský a manželka Valéria rod. Kubičková, v podiele 1/7-ina,                              
4. Jozef Biras a manželka Dagmar rod. Šatárová, v podiele 1/7-ina, 
5. Ing.Roman Múčka a manželka Dagmar rod. Kopanicová, v podiele 1/7-ina, 
6. Ing.Štefan Bratko a manželka Vlasta rod. Prístupná, v podiele 1/7-ina, a 
7. MUDr.Pavol Patro a manželka Lýdia rod. Kulifajová, v podiele 1/7-ina. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 187 
k návrhu na zmenu časti 81. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

zmenu časti 81. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 
24.4.2001, ktorým schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
          parc.č. 2315/295 zastavaná plocha s výmerou  21 m2 v 1/2-ici, a 
          parc.č. 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Petrovi Bachyncovi a manželke Márii rod. Malýchovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavovalo  
čiastku 12.924,- Sk,  
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely 
číslo 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................   12.924,- Sk. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lokalizácia nehnuteľností                   :  Východná ulica v Trenčíne 
 
 
Zmena sa týka kupujúcich, ktorí sa menia 
 
z 
 
Petra Bachynca a  manž. Márie rod. Malýchovej 
 
na  
 
Róberta Petruša a manželku Simonu rod. Janošovskú.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 188 

k návrhu na zmenu časti 23. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 136 zo dňa 16.12.1999 
 

 7



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu  časti 23. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 

16.12.1999, ktorým  schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená  
        parc.č. 2315/390 zastavaná  plocha s výmerou  20 m2, a 
        parc.č. 2315/401 zastavaná plocha s výmerou  16 m2 
oddelených geometrickým plánom č.  30024552-178/99 z pôvodnej parc.č. 2315/4, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Pavlovi Janekovi a manželke 
Božene  rod. Plevákovej,  za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- 
Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo predstavuje čiastku 20.800,- Sk, účelom výstavby 
radových garáží . 
 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................................  20.800,- Sk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Lokalizácia nehnuteľností                             : ulica Halalovka v Trenčíne 
 
Zmena  sa týka  kupujúcich, ktorý sa menia 
 
z 
 
Pavol Janek a manželka Božena rod. Pleváková 
 
na 
 
Ján Smolka a manželka Ľubica rod. Gabrišová. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č.  189 

k návrhu na zmenu časti uznesenia MsZ v Trenčíne č. 115 zo dňa 31.8.2001 – bod 15.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1/ m e n í  
 

uznesenie č. 115 zo dňa 31.8.2001 – bod 15., ktorým schválilo predaj nehnuteľností – 
pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
               parc.č.   2639/55 zastavaná plocha s výmerou  18 m2 v celosti a 
    parc.č.   2639/65 zastavaná plocha s výmerou  307 m2 v 1/24-ine, 
 
Ing. Jozefovi Dušekovi a manž. Rozálii, rod. Fianovej, obaja bytom Soblahovská 2018, 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2 pod garážou, čo predstavuje čiastku 14.400,-
Sk, a za kúpnu cenu 300,-Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo predstavuje čiastku 
3.838,-Sk. Kúpna cena predstavuje čiastku ..................18.238,-Sk, 
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oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-39-99 zo dňa 17.1.2000 z pôvodnej  
parcely číslo 2639/4, zapísanej  na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  
za účelom výstavby montovaných garáží a prístupu k nim. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lokalizácia nehnuteľností :    Soblahovská ulica – radové garáže pri Leoni  

Zmena sa týka kupujúceho, ktorý sa mení  

z 

Ing. Jozefa Dušeka a manž. Rozálie, rod. Fianovej,  

na 

Rozáliu Fiamovú, bytom Soblahovská 18/2020.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 190 

k návrhu na zmenu 11. časti uznesenia MsZ v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í  
 
11. časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001, 

ktorým schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
               parc.č.   2315/257 zastavaná plocha s výmerou  14 m2 v 1/2-ci, 
               parc.č.   2315/258 zastavaná plocha s výmerou    6 m2 v 1/2-ci a 
     parc.č.   2315/303 zastavaná plocha s výmerou  346 m2 v 1/22-ine, 
 
Martinovi Uhrovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2 pod  garážou a za 300,-Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.719,-Sk, 

oddelených geometrickým plánom číslo 30024552-68/98 z  pôvodnej parcely číslo 2315/10, 
zapísanej  na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  za účelom 
usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 

 

Zmena sa týka kupujúceho, ktorý sa mení  

z 

Martina Uhra   

na 

Simonu Murovú, bytom Kyjevská 7, Trenčín 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 191 

k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 92 zo dňa 29.6.2000 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í  
 
uznesenie MsZ č. 92 zo dňa 29.6.2000 s účinnosťou od 29.6.2000, ktorým MsZ 

v Trenčíne schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubra, novoutvorená parc.č. 
809/12 zastavaná plocha o výmere 600 m2, odčlenená GP č. 22822178-22/2000 z parc.č. 
809/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Micháleka, 
obchodné meno: Jozef Michálek – MIRUPO ŠPORT, so sídlom Nigríniho 15, Žilina, za 
účelom vybudovania obchodného zariadenia a užívania priľahlého pozemku, za cenu 800,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavovala 480.000,- Sk. 

 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 192 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená  

       časť parc.č.  1905/1 zastavaná plocha s výmerou cca 20 m2, 

ktorá bude upresnená geometrickým plánom MUDr.Viere Mrázovej za účelom  výstavby 
garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................  cca   16.000,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 193 
k výstavbe nájomných bytov – Sociálne byty 16 b.j. ul. Kasárenská, Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zriadenie záložného práva na nájomné byty – Sociálne byty 16 b.j. ul. Kasárenská, 

Trenčín,  v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 194 
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 
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neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel  
 
             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
             s ch v a ľ u j e  
 
I. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2608 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3824 a na pozemku parcelné číslo 2189/17 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5966, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  5   pozostávajúci zo   4 obytných  miestností vrátane  spoluvlastníckeho  
     podielu 80/2288  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   
     kúpnu cenu  26338,- Sk     a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7735,- Sk  
    Jaroslavovi Chlapíkovi a  manž. Emílii Chlapíkovej. 
     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny bytu bolo  
     zaplatené 30 %,  t.j.  7901,- Sk, zostatok kúpnej  ceny   bude zaplatený   
     v pravidelných    štvrťročných   bezúročných  splátkach 2634,-  Sk. 
 
     V dome súp. č. 2608 na Ulica K. Šmidkeho  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
35 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2608 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone 
správy. 
 
      II. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 320 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné čísla  15 – 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, katastrálne územie Hanzlíková, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 7  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  

76/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu    32285,- 
Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 33045,- Sk  Eve Rehákovej. 

       Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2.  byt č. 41  pozostávajúci z    2  obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho  
       podielu 46/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
       kúpnu cenu  19664,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20125,- Sk   
      Júlii  Zemanovičovej.   
       Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny bytu bolo  
      zaplatené 30 %,  t.j.  5899,- Sk, zostatok kúpnej  ceny   bude zaplatený   
      v pravidelných    štvrťročných   bezúročných  splátkach 2753,-  Sk. 
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     V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 38 
bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 8 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o  
spoločenstve vlastníkov bytov č. 320. 
 
      III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2425 v 
 Trenčíne, Ulica Východná, orientačné čísla 1 - 5 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6034,  na pozemku zast. parc. 
č.  2237/27 o výmere 596 m2,  zapísaného na LV č. 6034, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 14  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 74/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 46693,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6185,- Sk   
      Františkovi Lobotkovi  a manž.  Božene Lobotkovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 14008,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2515,- Sk. 
 
2.   byt č. 23 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 67/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 42468,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu  cenu 5625,- Sk   
      Želmíre  Plánkovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   12740,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2703,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2425  Ulica Východná  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 40 bytov. Po schválení odpredaja týchto  2 bytov    zostane v dome súp. č. 2425 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na  správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2425“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.2425. 
 
   IV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 1636 v Trenčíne, 
Ulica  Nábrežná, orientačné číslo 15  vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6178, na pozemku  zast. parc. č. 1627/421 
o výmere 2980 m2, priľahlých pozemkov zast. parc. č.1627/422 o výmere 547 m2 a zast. 
parc. č. 1627/423  o výmere 596 m2 a 1627/424 o výmere 765 m2, zapísaných na LV č. 6178, 
katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  38 pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  38/7374   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 8546,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12700,- Sk   
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      Pavlovi Vargovi. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.    
 
     V dome súpisné číslo 1636 na Ulici Nábrežná je spolu 109 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 101 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1636 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov č. 1636“. Kupujúci 
vyhlásil, že pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 1636.   
 
    V. 
 

Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2718 v Trenčíne, 
Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 o výmere 
455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 20  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
      podielu 70/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  19860,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5433,- Sk    
      Beáte Šramovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  5958,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2781,- Sk. 
 
2. byt č. 32  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
      podielu 70/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  19710,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5392,- Sk    
      Dagmar Kotrasovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  5913,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2760,- Sk. 
 
           V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2718". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2718. 
 
    VI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2370 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 3 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, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 30 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

71/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 41210,- 
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Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8870,- Sk  Zdeňkovi Pokornému a manž. 
Jane Pokornej. 

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
      zaplatené 30 %, t.j. 12363,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2623,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2370  Ulica Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 33 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že  pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2370. 
 
    VII. 
 
    Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2673 v Trenčíne, 
Ulica L. Novomeského, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5876 a na pozemku parcelné číslo 2175/7 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5876, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 14   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
     podielu  70/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu  19500,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6730,- Sk   
    Vendelínovi Kvetanovi a manž.  Márii  Kvetanovej. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
    zaplatené 30 %, t.j. 5850,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
    pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2731,- Sk. 
 
2.   byt č. 24   pozostávajúci zo  4  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
     podielu  77/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu  21471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7410,- Sk   
     Jozefovi Šlapkovi a manž. Márii Šlapkovej. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
    zaplatené 30 %, t.j. 6441,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
    pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2505,- Sk. 
 
3.  byt č. 27   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
     podielu  64/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu  17968,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6200,- Sk   
    Bohuslavovi Vojdulovi a manž. Tatiane Vojdulovej. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
    zaplatené 30 %, t.j. 5890,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
    pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2516,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2673  Ulica Novomeského  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostanú v dome súp. č. 2673 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2673". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2673. 
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     VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2671 v Trenčíne, 
Ulica  L. Novomeského , orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4149 a na pozemku parcelné číslo 2175/5 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6160, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 64/2283 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18817,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6150,- Sk Monike Košíkovej.  

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
     zaplatené 30 %, t.j. 5645,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
     pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2635,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2671  Ulica Novomeského je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 
2671 vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúca poverila výkonom  správy na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou 
uzavrela Zmluvu o výkone správy.  
 
     IX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2634 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6230 a na pozemku parcelné číslo 2189/6 o výmere 
325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6230, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 63/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 18749,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5220,- Sk   
     Jozefovi Balajovi a manž. Ľubici Balajovej.   
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  5625,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2652,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2634  Ulica J. Halašu  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2634 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2634". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2634. 
 
     X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu 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. č. 2189/12 o výmere 
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440 m2, zapísaného na LV č. 6164, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 43  pozostávajúci z   3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 69/2927 na 

spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  21571,- Sk  a na  
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5215,- Sk  Ivanovi Kohoutkovi a  manž. Viere 
Kohoutkovej.  

      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
      V dome súp. č. 2629  Ulica K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 41 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2629 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 6 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúci  vyhlásili, že  pristupujú k  Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2629. 
 
     XI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2464 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné čísla 34 a 36 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6383 a na pozemku parcelné číslo 2337/44 o 
výmere 371 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6383, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

68/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 38700,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5570,- Sk  Mariánovi Záhorskému a manž. 
Nataši Záhorskej.  

      Kúpna cena    bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2.  byt č.  17 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  38243,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5505,- Sk   
     Jane Kušnírovej.   
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  11473,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2677,- Sk. 
 
3.  byt č.  23 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  38306,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5515,- Sk   
     Martinovi Kotlárikovi a manž.  Eve Kotlárikovej.   
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  11492,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2682,- Sk. 
 
4.  byt č.  31 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 38552,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5550,- Sk   
     Vladimírovi Hlávkovi a manž. Anne Hlávkovej.   
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      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 11566 ,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach  2699,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2464  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja týchto 4 bytov zostane v dome súp. č. 2464 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2464. 
 
    XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  v bytovom dome súpisné číslo 1162 v Trenčíne, 
Ulica Dlhé Hony, orientačné čísla 18 - 22 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6324 a na pozemku  zast. parc. č. 1907/1 o 
výmere 980 m2,  zapísaného na LV č. 6324, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  6 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  54/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 9115,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13240,- Sk   
      Anne  Drdákovej.   
     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 2734 ,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 3191,- Sk. 
 
2.   byt č.  17 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  52/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 8783,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12755,- Sk   
      Jaroslavovi Malovi a  manž. Janke Malovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1162 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov  zostane v dome súp. č. 1162 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1162“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1162. 
 
     XIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 234 v Trenčíne, 
Ulica Horný Šianec , orientačné číslo 11 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5906 a na pozemku parcelné číslo 1115/10 
o výmere 418 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5906, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 28 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti, vrátane  
     spoluvlastníckeho podielu  25/2871 na spoločných častiach a zariadeniach domu  
     za dohodnutú kúpnu cenu 8928,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  
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     1820,- Sk  Marianovi   Pizúrovi. 
     Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2. byt č. 33 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti, vrátane  
     spoluvlastníckeho podielu  25/2871 na spoločných častiach a zariadeniach domu  
     za dohodnutú kúpnu cenu 8928,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  
     1820,- Sk  Pavlovi Rožníkovi a manž. Ingrid Rožníkovej. 
     Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po  dohode 
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
     neskorších predpisov vo výške  3826,- Sk. 
     
           V dome súp. č. 234  Ulica Horný Šianec  je spolu 45  bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov nezostane v dome súp. č. 
234 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 234". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 234. 
 
     XIV. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1681 v Trenčíne, 
Ulica Kpt. Nálepku, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3819 a na pozemku parcelné číslo 1531/65 o 
výmere 354 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5109, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  11 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 9/356 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 12197,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4475,- Sk   
     Jozefovi  Robotovi a manž. Anne Robotovej.   
      Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
          V dome súp. č. 1681  Ulica Kpt. Nálepku  je spolu 40 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 
1681 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1681". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1681. 
 
     XV. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov 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, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  44 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 57/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 22711,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3705,- Sk   
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     Ľubici Mihálikovej. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
2.  byt č.  56 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21679,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3540,- Sk   
     Petrovi Kasalovi a manž.  Monike Kasalovej. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
3.  byt č.  61- garsónka pozostávajúca z  1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho 
     podielu 29/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 11755,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1920,- Sk   
     Milanovi Danišovi a manž. Veronike Danišovej. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
     neskorších predpisov vo výške  5038,- Sk. 
      
4.  byt č.  73 - garsónka pozostávajúca z  1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho 
     podielu 29/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 11755,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1920,- Sk   
     Imrichovi Polákovi a manž. Soni Polákovej. 
     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 58 bytov. Po schválení odpredaja týchto 4 bytov zostane v dome súp. č. 2507 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 15   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2507. 
 
     XVI. 
  
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2627 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 11 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4771 a na pozemku parcelné číslo 2189/14 
o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 4771, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  37 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 70/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21484,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5246,- Sk   
     Mariánovi Zelezkovi a manž. Emílii Zelezkovej .   
    Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
    zaplatené 30 %, t.j. 6445 ,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2507,- Sk. 
 
2.  byt č.  43 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 70/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21359,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5215,- Sk   
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     Milanovi Gibovi a manž.  Viere Gibovej .   
     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
    zaplatené 30 %, t.j. 6408 ,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2991,- Sk. 
 
3.  byt č.  47 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 76/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  23429,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5720,- Sk   
     Jozefovi Kvasnicovi a manž. Márii Kvasnicovej .   
    Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
    zaplatené 30 %, t.j.  7029,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v     
     pravidelných   štvrťročných bezúročných  splátkach 2734,- Sk.  
 
     V dome súp. č. 2627  Ulica K.  Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostanú v dome súp. č. 2627 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2   byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2627". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2627. 
 
     XVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1485 v Trenčíne, 
Ulica Hodžova, orientačné čísla 29 a 31 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 1493/3 o 
výmere 1462 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 2 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     74/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     15915,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 42490,- Sk   Dagmar  
     Rybárovej.  
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 4774,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2786,- Sk. 
 
1. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 101/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
21608,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 57650,- Sk   Miroslavovi 
Kucharikovi a manž. Darine Kucharikovej.  

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.  6482,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2521,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 1485  Ulica Hodžova  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 6 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 1485 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1485". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1485. 
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     XVIII. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1164 v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné čísla 46 - 50 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, katastrálne 
územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  17 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  52/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10634,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13115,- Sk   
      Jarmile Královej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2.   byt č.  26 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  52/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10703,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13200,- Sk   
      Kataríne Behulovej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1164 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
 
 
     XIX. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2462 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 26 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6354 a na pozemku parcelné číslo 2337/41 o výmere 
583 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6354, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 25 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    68/3554 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    41896,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5550,- Sk  Jurajovi Košovi  
    a manž. Márii Košovej.     
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 12569,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2667,- Sk. 
 
           V dome súp. č. 2462  Ulica M. Bela  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2462 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2462". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2462. 
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     XX. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2757 v Trenčíne, 
Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6092 a na pozemku parcelné číslo 2180/188 o 
výmere 445 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6092, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    70/2812 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    25437,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5515,- Sk  Karolovi  
    Leitmanovi  a manž. Ivete Leitmannovej.     
    Na zaplatenie kúpnej ceny bytu a pozemku boli použité  2 dlhopisy FNM SR   
    v hodnote 18960,- Sk Rozdiel medzi cenou bytu a hodnotou dlhopisov vo výške  
    11992,- Sk  bol zaplatený v hotovosti dňa 26.4.1999.  
    K podpisu kúpnej zmluvy sa kupujúci dostavili dňa 20.11.2001 
 
           V dome súp. č. 2757  Ulica T. Vansovej  je spolu 35  bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 33 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 
2757 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2757". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2757. 
 
     XXI. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2721 v Trenčíne, 
Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3893 a na pozemku parcelné číslo 2180/32 o výmere 
338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6015, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     70/2043 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     19456,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5780,- Sk  Milanovi  
     Filusovi a manž. Oľge Filusovej. 
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
2. byt č. 17 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     73/2043 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     20285,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6025,- Sk  Márii Ďurdíkovej.  
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
      V dome súp. č. 2721  Ulica Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov nezostane v dome súp. č. 2721 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2721". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2721. 
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     XXII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2669 v Trenčíne, 
Ulica  Novomeského, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3984 a na pozemku parcelné číslo 2175/12 
o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 3984, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 36 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     70/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     19963,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5275,- Sk  Terézii Papovej,  
     Rudolfovi Malinkovi a Branislavovi Heskovi  - do podielového vlastníctva.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 5989,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2795,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2669  Ulica Novomeského  je spolu 47  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2669 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2669". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2669. 
 
     XXIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2508 v Trenčíne, 
Ulica  Saratovská, orientačné číslo 4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6402 a na pozemku parcelné číslo 2189/142 o 
výmere 358 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6402, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    73/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20574,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5590,- Sk  Vladimírovi  
    Hulínovi a manž. Alene Hulínovej. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 6172,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2881,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2508  Ulica Saratovská  je spolu 32  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2508 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2508". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2508. 
 
     XXIV. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2450 v Trenčíne, 
Ulica  M. Bela, orientačné číslo 29 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6337 a na pozemku parcelné číslo 2237/22 o výmere 
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502 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6337, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 15 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     71/2341 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     35205,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7620,- Sk  Slávke      
     Spišákovej.    
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 10561,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2739,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2450  Ulica M. Bela  je spolu 30  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2450 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2450". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2450. 
 
     XXV. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2390 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 14 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku zast. parc. číslo 2315/39 o výmere 
231 m2 a   zast parc. č. 2315/40 o výmere 228 m 2, zapísaných  na LV č. 1, katastrálne 
územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     77/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     109953,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6585,- Sk Miroslavovi  
      Pivkovi a manž. Adriane Pivkovej.         
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 32986,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2566,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 19 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2390. 
 
     XXVI. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 43 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, na pozemku zast. parc. číslo 2315/28 o výmere 
271 m2,   na pozemku zast parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 260 m2, zapísaných  na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 29 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
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    78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    56289,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6625,- Sk  Štefanovi    
    Habánkovi a manž. Kataríne Habánkovej.         
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 16887,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2627,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 63 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2345. 
 
     XXVII. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 660 v Trenčíne, 
Ulica Legionárska, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6103 a na pozemku parcelné číslo 1825/4 o výmere 
706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6103, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 69/4336 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 7481,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5630,- Sk   
     Márii Rehákovej.   
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 2244,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2619,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 660  Ulica Legionárska  je spolu 74 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 72 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 660 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 660". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 660. 
 
 
    XXVIII. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1144 v Trenčíne, 
Ulica Inovecká, orientačné číslo 36 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3977 a na pozemku parcelné číslo 1867/3 o výmere 
418 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6082, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 83/909 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 15620,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 19160,- Sk   
     Petrovi Ambrožovi a manž. Viere Ambrožovej.   
      Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

 25



 
          V dome súp. č. 1144  Ulica Inovecká  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1144 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1144". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1144. 
 
     XXIX. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1166 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 66 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4029 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1932/2 o výmere 521 m2,  zapísaného na LV č. 4029, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  18 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  53/1034   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 5296,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13365,- Sk   
      Jozefovi Hrobárovi a manž. Miroslave Hrobárovej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1166 na Ulici Dlhé Hony je spolu 18 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1166 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1166“. Kupujúci vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 1166. 
 
     XXX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1176 v Trenčíne, 
Ulica 28. októbra 1176, orientačné číslo 35 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5584 a na pozemku parcelné číslo 1866/2 o 
výmere 1710 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5584, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 86/3577 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  13041,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20550,- Sk   
     Miloslavovi Kerekešovi a manž. Zdenke Kerekešovej.  
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 3912,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 3043,- Sk. 
. 
      V dome súp. č. 1176  Ulica 28. októbra  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1176 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1176". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1176. 
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          XXXI. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1541 v 
Trenčíne, Ulica gen. Goliana, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3930, na pozemku parcelné 
číslo 1627/70 o výmere 1454 m2 a priľahlého pozemku  zast. parc. č. 1627/350 o výmere 674 
m2,  zapísaných na LV č. 6258, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1 pozostávajúci z  1 obytnej miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 48/1790 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 7515,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 28465,- Sk   
     Helene  Masárovej.   
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
2.  byt č. 24 pozostávajúci z  1 obytnej miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 47/1790 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 7430,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 28145,- Sk   
     Jozefovi Pristašovi a manž. Janke Pristašovej.   
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
        V dome súp. č. 1541  Ulica Golianova  je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 24 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 1541 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1541". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1541. 
 
     XXXII. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1182 v Trenčíne, 
Ulica Strojárenská, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 1934/2 o výmere 
540 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  7 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 66/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 8463,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14690,- Sk   
     Jaroslavovi Neumannovi  a manž. Margite Neumannovej. 
      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 12 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1182. 
 
     XXXIII. 
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       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2113 
v Trenčíne, Ulica Svätoplukova, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2611, na pozemku parcelné 
číslo 730 o výmere 99 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2611 a na 
priľahlom pozemku  zast. parc. 726/1 o výmere 1532 m2, zapísaného  na LV č. 2612, 
katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 85/171 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  13926 ,- Sk , na zastavanom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu   
     24660,- Sk    a podielu 1/8  na priľahlom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  
     95750,- Sk. 
     Jozefovi Gocmanovi a manž. Oľge Gocmanovej. 
      Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
          V dome súp. č. 2113  Ulica Svätoplukova  sú 2 byty. Doteraz bol v tomto dome 
odpredaný 1 byt. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2113 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt.  Výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku kupujúci poverili Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorili zmluvu 
o výkone správy. 
 
     XXXIV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 882 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014 a na pozemku parcelné číslo  1167 o výmere 
456 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2014, katastrálne územie 
Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  19 - garsónka pozostávajúca z  1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho 
     podielu 34/3046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 14900,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2535,- Sk   
     Jánovi Mikulášovi. 
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 4470,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach  2608,- Sk. 
 
2.  byt č.  41 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/3046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 32221,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5475,- Sk   
     Danici Konečnej. 
      Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
          V dome súp. č. 882  Ulica Hollého  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 882 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila zmluvu o výkone 
správy. 
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     XXXV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 871 v Trenčíne, 
Ulica Duklianskych hrdinov, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2187 a na pozemku parcelné 
číslo  1181 o výmere 191 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2187, 
katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 74/1186 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 27481,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5985,- Sk   
     Miroslavovi Repkovi a manž. Eve Repkovej. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
          V dome súp. č. 871  Ulica Duklianskych hrdinov  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v 
tomto dome odpredaných 14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. 
č. 871 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 871". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 871 
 
     XXXVI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2719 v Trenčíne, 
Ulica Liptovská, orientačné číslo  3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6140 a  na pozemku zast. parc. č.  2180/24 o výmere 
455 m2,   zapísaného na LV č. 6140, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 5   pozostávajúci zo 4 obytných miestností a spoluvlastníckeho               podielu  

80/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 22658,- 
Sk    a   na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu 6245,- Sk, Nore Čanigovej. 

     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 6797,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach  2644,- Sk. 
  
2. byt č. 24 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho          
      podielu  30/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu  a  podielu  
      30/2929 na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu 159.061,- Sk, z toho cena bytu  
      156.509,- Sk a cena pozemku 2552,-  Sk  Ing. Dagmar Lukačkovej. 
   
     Odpredaj bytu a pozemku za cenu  159.061,- Sk  odporučila Finančná a majetková komisia 
MsZ v Trenčíne dňa  10.07.2001, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale uvedený 
byt sa predáva ako byt voľný. 
      Kúpna cena  bytu a  pozemku  159.061,- Sk   bude uhradená predávajúcemu   na základe 
prísľubu peňažného ústavu  Stavebná sporiteľňa  VÚB Wüstenrot , a. s., Bratislava, o 
poskytnutí úveru, a to najneskôr do 30 dní po vklade kúpnej zmluvy na Okresný úrad, odbor 
katastrálny v Trenčíne. 
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      V dome súp. č. 2719  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2  bytov  zostane v dome súp. č. 2719 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2719". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2719. 
 
    XXXVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1471 v Trenčíne, 
Ulica M. Rázusa, orientačné číslo  24 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5926 a  na pozemku zast. parc. č.  1528/72 o výmere 
1656 m2,   zapísaného na LV č. 5926, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  54/3903 na spoločných častiach a zariadeniach domu  a  podielu   
      54/3903 na pozemku  za dohodnutú kúpnu cenu 290.000,- Sk, z toho cena bytu  
      277.400,- Sk a cena pozemku 12600,-  Sk  Róbertovi Pavlovičovi a manž.  
      Márii Pavlovičovej. 
 
      Odpredaj bytu a pozemku za cenu  290.000,- Sk  odporučila Finančná a majetková 
komisia MsZ v Trenčíne dňa  20.05.1999, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale 
uvedený byt sa predáva ako byt voľný. 
      Komisia sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20.11.2001 odporučila   
odpredaj bytu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. 
Z dohodnutej kúpnej ceny  bytu a  pozemku bolo zaplatené 50 %, t.j. 145.000,- Sk, zostatok 
kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných mesačných bezúročných splátkach 2417,- Sk, a to 
do 5 rokov odo dňa podpísania zmluvy. 
   
      V dome súp. č. 1471  Ulica M. Rázusa  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 1471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1471". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1471. 
 
 
 
     XXXVIII. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné čísla  11, 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, zapísanom na LV č. 1, katastrálne 
územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.051,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5650,- Sk   
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     Eve Hollej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39615,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2568,- Sk. 
 
2.  byt č.  2 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.001,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6205,- Sk   
     Štefanovi Kotáskovi a manž. Janke Kotáskovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43500,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2538,- Sk. 
 
3. byt č.  3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132901,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5690,- Sk   
     Jánovi Michalcovi a manž. Zuzane Michalcovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39870,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2585,- Sk. 
 
4.  byt č.  4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 144.467,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6185,- Sk   
     Vladimírovi Novotovi a manž. Hilde Novotovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43340,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2593,- Sk. 
 
5.  byt č.  5 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132051,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5650,- Sk   
     Róbertovi Petrušovi a manž. Simone Petrušovej. 
     Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.        
 
6.  byt č. 7  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.861,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5685,- Sk   
     Pavlovi Jakubcovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  39858,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2514,- Sk. 
 
7.  byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.001,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6205,- Sk   
     Miroslavovi Dvoranovi a manž. MUDr. Ivete Dvoranovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43.500,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
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     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2538,- Sk. 
 
8.  byt č.  9 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.724,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5680,- Sk   
     Jaroslavovi Macurovi a manž. Miriam Macurovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39817,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2511,- Sk. 
 
9.  byt č.  10 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.179,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6215,- Sk   
     Ing. Jurajovi Hatalovi a manž. Ing. Márii Hatalovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43554,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2541,- Sk. 
 
10.byt č.  11 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132189,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5660,- Sk   
     Milanovi Bulkovi a manž. Anne Bulkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39657,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2501,- Sk. 
 
11.byt č.  12 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.001,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6205,- Sk   
     Ľubošovi Bačkovi a manž. Renate Bačkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43500,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2538,- Sk. 
 
12.byt č.  13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132724,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5680,- Sk  
     Ladislavovi Červeňanovi a manž. Renáte Červeňanovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39817,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2511,- Sk. 
 
13.byt č.  14 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.100,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6210,- Sk   
     Mgr. Jozefovi Fabuľovi a manž. PhDr. Márii Fabuľovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43530,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2540,- Sk. 
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14.byt č.  17 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132724,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5680,- Sk  
     Ondrejovi Sedláčkovi  a manž. Jane Sedláčkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39817,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2511,- Sk. 
 
15.byt č.  21 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132724,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5680,- Sk   
     Marte Vdovičíkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39817,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2511,- Sk 
 
16.byt č.  22 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145001,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6205,- Sk   
     Jánovi Gabrielovi a manž. Vlaste Gabrielovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43500,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2538,- Sk. 
 
17.byt č.  24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 144329,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6180,- Sk   
     MUDr. Jánovi Novotovi a manž. MUDr. Irene Novotovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43299,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2526,- Sk. 
 
18.byt č.  25 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.051,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5650,- Sk   
     Mariánovi Červencovi a manž. Alene Červencovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39615,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2568,- Sk. 
 
19.byt č.  27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.901,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5690,- Sk   
     Alene Zemekovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39870,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2515,- Sk. 
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20.byt č.  29 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.051,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5650,- Sk   
     Ondrejovi Tóthovi a manž. Andree Tóthovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39615,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2568,- Sk. 
 
21.byt č.  30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 145.258,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6220,- Sk   
     Jiřímu Pulpánovi a manž. Ing. Soni Pulpánovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   43577,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2543,- Sk. 
 
22.byt č.  31 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 132.822,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5685,- Sk   
     Romanovi Plockovi a manž. Patrícii Plockovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   39847,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2513,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz nebol v tomto dome 
odpredaný  žiadny byt. Po schválení odpredaja týchto 22 bytov zostane v dome súp. č. 2336 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov.  Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou 
spoločenstva vlastníkov bytov. 
 
     XXXIX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov 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. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/41 o výmere 228 
m2, na ktorom je dom postavený, zapísanom na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 51752,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3290,- Sk   
     Martinovi Adamemu. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   15526,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2588,- Sk. 
 
2.  byt č.  3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 101.046,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6420,- Sk   
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     Martinovi Šipošovi a manž. Anne Šipošovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   30314,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2527,- Sk. 
 
3.  byt č.  5 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 51752,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3290,- Sk   
     Gabriele  Jurčovej. 
     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
4.  byt č.  6 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 100.829,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6405,- Sk   
     Róbertovi Kostelnému a manž. Marcele Kostelnej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   30249,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2521,- Sk. 
 
5.  byt č.  8 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 51834,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3295,- Sk   
     Tiborovi Podoláčkovi a manž. Františke Podoláčkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   15550,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2592,- Sk. 
 
6.  byt č.  9 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 100.829,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6405,- Sk   
     Petrovi Ridoškovi a manž. Ivete Ridoškovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   30249,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2521,- Sk. 
 
7.  byt č.  10 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 71399,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4535,- Sk   
     Eve Kypenovej. 
     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
8.  byt č.  11 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 51834,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3295,- Sk   
     Darine Balážovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   15550,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2592,- Sk. 
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9.  byt č.  12 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 101.303,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6435,- Sk   
     Dane Šickovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   30391,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2533,- Sk. 
 
10.byt č.  13 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 71386,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4535,- Sk   
     Ing. Rudolfovi Urbánkovi a manž. Eve Urbánkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   21416,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2630,- Sk. 
 
11.byt č.  15 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 100.911,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6410,- Sk   
     Ľudovítovi Ševčíkovi a manž. Jaroslave Ševčíkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   30273,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2523,- Sk. 
 
12.byt č.  16 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 71495,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4540,- Sk   
     Rastislavovi Habánkovi a manž. Emílii Habánkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   21448,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2503,- Sk. 
 
13.byt č.  17 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 15582,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3330,- Sk   
     Nadežde Geržovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 36359,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2598,- Sk. 
 
14.byt č.  19 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 71386,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4535,- Sk   
     Anne Špačkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   21416,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2630,- Sk. 
 
15.byt č.  22 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
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     podielu 53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 71495,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4540,- Sk   
     Ing. Bibiáne Nedvědovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   21448,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2503,- Sk. 
 
16.byt č.  23 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 39/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 52347,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3325,- Sk   
     Jozefovi Frisovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   15704,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2618,- Sk. 
 
17.byt č.  24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 101.303,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6435,- Sk   
     Jozefovi Mituchovi a manž. Slávke Mituchovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  30391,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2533,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz nebol v tomto dome 
odpredaný  žiaden byt. Po schválení odpredaja týchto 17 bytov zostane v dome súp. č. 2392 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov.  Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou 
spoločenstva vlastníkov bytov. 
 
     XL. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2343 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné čísla  33, 35 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/57 o 
výmere 229 m2 a na pozemku parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 1, 
katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  1 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 45249,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4645,- Sk   
     Ivanovi Orságovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13575,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2640,- Sk. 
 
2.  byt č.  2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 31849,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3270,- Sk   
     Vincentovi Kočišovi. 
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     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po  dohode 
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
     neskorších predpisov vo výške  13650,- Sk. 
      
3.  byt č.  3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 62012,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6360,- Sk   
     Ľuboslavovi Kokavcovi a manž. Oľge Kokavcovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  18604,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2554,- Sk. 
 
4.  byt č.  4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 43863,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4500,- Sk   
     Jánovi Malinovi a manž. Helene Malinovej. 
     Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
5.  byt č.  6 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 62004,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6360,- Sk   
     Júliusovi Gajdošovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  18601,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2554,- Sk. 
 
6.  byt č.  7 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 43863,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4500,- Sk   
     Viere Jamborovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13159,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2559,- Sk. 
 
7.  byt č.  9 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 61954,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6355,- Sk   
     Márii Dorušincovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  18586,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2552,- Sk. 
 
 
8.  byt č.  10 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 56/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  46304,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4750,- Sk   
     Pavlovi Štefinovi a manž. Žofii Štefinovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
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     zaplatené 30 %, t.j.  13891,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2702,- Sk. 
 
9.  byt č.  12 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 62087,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6370,- Sk   
     Jánovi Kováčikovi  a   manž. Viere Kováčikovej. 
     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
10.byt č.  15 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu  75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  62245,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6385,- Sk   
     Stanislavovi Sedláčkovi a manž. Marte Sedláčkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  18673,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2564,- Sk. 
 
11.byt č.  16 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu  53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  43863,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4500,- Sk   
     Beáte  Zajacovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13159,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2559,- Sk. 
 
12.byt č.  19 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 43863,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4500,- Sk   
     Tatiane Šebestovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13159,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2559,- Sk. 
 
13.byt č.  20 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 40/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 32994,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3385,- Sk   
     Zlatkovi Eckertovi a manž. Marine Eckertovej. 
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
14.byt č.  25 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  44104,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4525,- Sk   
     Dušanovi Hornému. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13231,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2573,- Sk. 
 
15.byt č.  28 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 56/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     

 39



     kúpnu cenu 46337,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4755,- Sk   
     Márii Stašákovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13901,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2703,- Sk. 
 
16.byt č.  31 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 56/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  46213,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4740,- Sk   
     Dušanovi Zaťovičovi a manž. Alene Zaťovičovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13864,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2696,- Sk. 
 
17.byt č.  33 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu  75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 61954,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6355,- Sk   
     Antonovi Prnovi a manž.  Renáte Prnovej. 
     Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode  
     s predávajúcim bola uhradená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1         
     zákona číslo 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 26552,- Sk. 
 
18.byt č.  34 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  43813,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4495,- Sk   
     Ing. Milanovi  Martečíkovi  a manž.  Gabriele Martečíkovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13144,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2556,- Sk. 
 
19.byt č.  36 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu  75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 62087,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6370,- Sk   
     Kataríne Gurišovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  18626,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2557,- Sk. 
 
20.byt č.  38 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 39/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 32089,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3290,- Sk   
     Pavlovi Gagovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  9627,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2808,- Sk. 
 
21.byt č.  37 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 57/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 47383,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4860,- Sk   
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     Romanovi Kulichovi a manž. Zdenke Kulichovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  14215,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2552,- Sk. 
 
22.byt č.  40 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 55/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 45764,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4695,- Sk   
     Romanovi Petrášovi a manž. Ing. Eve Petrášovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13729,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2670,- Sk. 
 
23.byt č.  41 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 31848,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3270,- Sk   
     Petrovi Čačkovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  9555,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2787,- Sk. 
 
24.byt č.  42 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 78/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 64395,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6605,- Sk   
     Jánovi Miklášovi a manž. Eve Miklášovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19318,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2505,- Sk. 
 
25.byt č.  46 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 53/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  43929,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4505,- Sk   
     Marošovi Majchrovi a manž. Veronike Majchrovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13179,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2563,- Sk. 
 
26.byt č.  48 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 78/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 64395,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6605,- Sk   
     Lubošovi Dobiašovi a manž. Oľge Dobiašovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19318,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2652,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz nebol v tomto dome 
odpredaný  žiaden byt. Po schválení odpredaja týchto 26 bytov zostane v dome súp. č. 2343 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 22 bytov.  Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a 
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zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou 
spoločenstva vlastníkov bytov. 
 
     XLI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov 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 Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.   3 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 20647,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3695,- Sk   
     Petrovi Ranincovi a manž. Drahoslave Ranincovej. 
     Kúpna cena    pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  6194- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2891,- Sk. 
 
2.  byt č.  34  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 20661,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3695,- Sk    
     Milanovi Kondekovi.       
     Kúpna cena    pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  6198,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2893,- Sk. 
 
3.  byt č. 42   pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 19701,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3525,- Sk   
     Ľubomírovi Macounovi. 
     Kúpna cena    pozemku bola zaplatená v hotovosti.   Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  5910,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2759,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 70 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 10   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2468. 
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XLII. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2743 v Trenčíne, 
Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 3 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, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 3 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     46/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     13572,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3595,- Sk  Miroslave   
     Vlnkovej.     
     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 35 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 
2734 vo vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2743. 
 
     XLIII. 
  
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1481 v Trenčíne, 
Ulica Hodžova, orientačné číslo 17 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.  3581, na pozemku parcelné číslo 1522/12 o výmere 
287 m2  a prilahlého pozemku zast.  parc. č.1522/13 o výmere 1089 m2, zapísaných  na LV č. 
5614, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     72/850 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     11588,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 30097,- Sk  Danielovi  
     Kučerákovi a manž. Blanke Kučerákovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j.  3476,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2704,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 1481  Ulica Hodžova  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1481 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  žiaden byt. Výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila 
zmluvu o výkone správy. 
 
  XLIV. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2628 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 9 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4611 a na pozemku parcelné číslo 2189/17 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6056, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1. byt č. 13 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    70/2926 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    21796,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5255,- Sk  Alene Zbořilovej.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j.  6539,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2543,- Sk. 
      
      V dome súp. č. 2628  Ulica  K. Šmidkeho  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2628 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2628". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2628. 
 
     XLV. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  v bytovom dome súpisné číslo 2117 v Trenčíne, 
Ulica Svätoplukova, orientačné číslo 11 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku parcelné číslo 728 o 
výmere 99 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1 a na priľahlom pozemku  
zast. parc. 726/1 o výmere 1532 m2, zapísaného  na LV č. 2612, katastrálne územie Zlatovce, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  2 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 85/171 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  13520 ,- Sk , na zastavanom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu   
     24535,- Sk    a podielu 1/8  na priľahlom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  
     95750,- Sk.   Emílii Mečiarovej. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
          V dome súp. č. 2117  Ulica Svätoplukova  sú 2 byty. Doteraz bol v tomto dome 
odpredaný 1 byt. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2117 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt.  Výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila 
zmluvu o výkone správy. 
 
     XLVI. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2460 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6048 a na pozemku parcelné číslo 2337/39 o výmere 
580 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6048, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 19 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     67/3541 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     41453,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5495,- Sk  Gabriele  
     Hirjakovej .          
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
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    zaplatené 30 %, t.j. 12436,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2638,- Sk. 
 
           V dome súp. č. 2460  Ulica M. Bela  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2460 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2460". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2460. 
 
   XLVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu 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, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  9 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 86/4101 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  11009,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 21760,- Sk   
     Ľudomilovi Brezovskému a manž.  Tatiane Brezovskej.  
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 3303,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2569,- 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 kupujúci poverili Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorili zmluvu o výkone 
správy. 
 
     XLVIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2602 v Trenčíne, 
Ulica Karpatská, orientačné číslo 44  a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3758 a na pozemku parcelné číslo 1713/6 o výmere 
634 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5771, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 21 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

77/1767 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 23919,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13830,- Sk Viere Nižníkovej.  

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 16743,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2930,- Sk. 
. 
2. byt č. 27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

76/1767 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 23478,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13580,- Sk  Zdenke Križanovej.  
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     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 7403,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2740,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2602 Ulica Karpatská  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2602 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone 
správy.  
 
     XLIX. 
  
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov 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, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 11 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 78/946 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13194,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 49280,- Sk  Ivanovi Hoštákovi a 
manž. Márii Hoštákovej. 

     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 7 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1704 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  4 byty. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúci poverili Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorili zmluvu o výkone 
správy. 
 
     L. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2344 v Trenčíne, 
Halalovka, orientačné čísla 37, 39 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.  1, 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. 1, 
katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk  Zdenke Hromníkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
2.   byt č.  5 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk Margite Sudorovej. 
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     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
3. byt č. 6 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu  75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64991,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6440,- Sk Štefanovi Kaduchovi a 
manž. Oľge Kaduchovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19497,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2528,- Sk. 
 
4.  byt č. 8 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33331,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3300,- Sk  Božene Jánošíkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  9999,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2593,- Sk. 
 
5. byt č. 10 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 55/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
48178,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4775,- Sk  Milanovi Ševčíkovi a 
manž. Zdenke Ševčíkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  14453,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2595,- Sk. 
 
6. byt č. 11 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
33471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3315,- Sk  Rudolfovi Červeňanovi. 

     Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.         
      
7. byt č. 13 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
45926,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4550,- Sk  Stanislavovi  Kadlecovi a 
manž. Viere Kadlecovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13777,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2679,- Sk. 
 
8. byt č. 16 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
46046,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4560,- Sk  Ing. Ivanovi Ševčíkovi a 
manž. Andree Ševčíkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.13814,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2686,- Sk. 
 
9. byt č. 18 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
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podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64991,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6440,- Sk  Jiřímu Horničkovi. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19497,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2528,- Sk. 
 
10. byt č. 17 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk  Edite Tekulovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
11. byt č. 19 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
45976,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4555,- Sk  Miroslavovi Tarabusovi 
a manž.  Monike Tarabusovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13793,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2682,- Sk. 
 
12. byt č. 20 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk  Vladimírovi Ľahkému. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
13. byt č. 23 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk   Anne Hlístovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
14. byt č.  27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64991,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6440,- Sk Ivanovi Kolaříkovi a 
manž. Beate Kolaříkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19498,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2528,- Sk. 
 
15. byt č. 29 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33392,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3310,- Sk Anne Miklášovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  10018,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2598,- Sk. 
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16. byt č. 31 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
45924,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4550,- Sk  Rastislavovi Žáčkovi a 
manž. Nadežde Žáčkovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13777,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2679,- Sk. 
 
17. byt č. 33 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64940,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6435,- Sk  Nikolajovi Alfjorovi, 
Valentínovi Alfjorovi, Rastislavovi Alfjorovi a  Irene Alfjorovej do podielového 
vlastníctva. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19482,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2526,- Sk. 
 
18. byt č. 35 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
33392,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3310,- Sk   Ing. Petrovi Mikušovi a 
manž. Elene Mikušovej. 

     Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode  
     s predávajúcim bola zapletená 30% zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1  
     zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení  
     neskorších predpisov vo výške 14331,- Sk. 
 
19. byt č. 37 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
45976,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4555,- Sk  Eve Beďačovej. 

     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
  
20. byt č. 39 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
65323,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6470,- Sk  PaedDr. Petrovi 
Kravcovi a Mgr. Alene Kravcovej.   

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19597,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2541,- Sk. 
 
21. byt č. 41 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
33384,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3310,- Sk Antonii Dvoranovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.10015,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
22. byt č. 42 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
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podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64991,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6440,- Sk  Daniele Račkovičovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  19497,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2528,- Sk. 
 
23. byt č. 43 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 56/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
48343,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4790,- Sk  Margite Liptákovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  14503,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2604,- Sk. 
 
24. byt č.  44  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu  a  podielu   
      38/2676 na pozemku  za dohodnutú kúpnu cenu 204.000,- Sk, z toho cena bytu  
      200.403,- Sk a cena pozemku 3597,-  Sk   Danielovi Erlichovi. 
      Odpredaj bytu a pozemku za cenu  204.000,- Sk  odporučila Finančná a  
      majetková komisia MsZ v Trenčíne dňa  20.05.1999, nakoľko sa nejedná o predaj  
      bytu nájomcovi, ale uvedený byt sa predáva ako byt voľný. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
     V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz nebol v tomto dome 
odpredaný žiaden byt. Po schválení odpredaja týchto 24 bytov zostane v dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  24 bytov.  Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou 
spoločenstva  vlastníkov bytov. 
 

     LI. 
 

     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2703 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckych podielov 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, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 23  - garsónka pozostávajúca z  1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 

30/1593 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu     9544,- 
Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu 4160,- Sk Miroslavovi Trenčianskemu.  

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode  
     s predávajúcim bola zapletená 30% zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1  
     zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení  
     neskorších predpisov vo výške  4090,- Sk. 
 
    V dome súp. č. 2703 na Ul. J. Halašu  je spolu 26 bytov. Doteraz bolo odpredaných 22 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2703 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.   Kupujúci  poveril výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o výkone 
správy. 
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     LII. 
 
     Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v domoch súpisné číslo 2343 Ulica Halalovka  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343" a výšku mesačných úhrad za  byty, ktoré zostali 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
 
 
 
   Fond Správa  TEBYS Mesto 
č.b. podl.pl nájom 6,-Sk 140,-Sk spolu     

5 38,36 494 230 140 370 247 123 
8 38,3 494 230 140 370 247 123 

11 38,37 494 230 140 370 247 123 
13 54,09 651 325 140 465 326 139 
14 38,65 494 232 140 372 247 125 
17 38,36 494 230 140 370 247 123 
18 74,68 853 448 140 588 427 161 
21 74,68 853 448 140 588 427 161 
22 54,29 651 326 140 466 326 140 
23 38,44 494 231 140 371 247 124 
24 74,68 853 448 140 588 427 161 
26 38,36 494 230 140 370 247 123 
27 74,69 853 448 140 588 427 161 
29 38,36 494 230 140 370 247 123 
30 74,68 853 448 140 588 427 161 
32 38,36 494 230 140 370 247 123 
35 38,37 494 230 140 370 247 123 
39 77,94 865 468 140 608 433 175 
43 52,83 651 317 140 457 326 131 
44 38,36 494 230 140 370 247 123 
45 77,64 865 466 140 606 433 173 
47 38,36 494 230 140 370 247 123 

spolu :    9985 6943 3042 
 
    
  Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
     LIII. 
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Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v domoch súpisné číslo 2344 Ulica Halalovka  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344" a výšku mesačných úhrad za  byty, ktoré zostali 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
   Fond Správa  TEBYS Mesto 
č.b. podl.pl nájom 4,-Sk 120,-Sk spolu     

1 53,12 651 213 120 333 326 7 
3 74,69 853 299 120 419 419 - 
4 55,59 651 222 120 342 326 16 
7 52,77 651 211 120 331 326 5 
9 74,62 853 299 120 419 419 - 

12 76,92 865 308 120 428 428 - 
14 38,65 494 155 120 275 247 28 
15 77,36 865 309 120 429 429 - 
21 77,1 853 308 120 428 427 1 
22 52,91 651 212 120 332 326 6 
24 74,68 853 299 120 419 419 - 
25 52,77 651 211 120 331 326 5 
26 38,65 494 155 120 275 247 28 
28 52,83 651 211 120 331 326 5 
30 74,68 853 299 120 419 419 - 
32 38,3 494 153 120 273 247 26 
34 55,57 665 222 120 342 333 9 
36 74,78 853 299 120 419 419 - 
38 38,65 494 155 120 275 247 28 
40 52,91 645 212 120 332 323 9 
45 74,76 853 299 120 419 419 - 
46 52,83 651 211 120 331 326 5 
47 38,44 494 154 120 274 247 27 
48 74,68 853 299 120 419 419 - 

Spolu    8595 8390 205 
 
     
  Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
     LIV. 
 
     Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v domoch súpisné číslo 2392 Ulica Halalovka  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392" a výšku mesačných úhrad za  byty, ktoré zostali 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
   Fond Správa  TEBYS Mesto 
č.b. podl.pl nájom 300,-Sk 130,-Sk spolu     

1 52,77 651 300 130 430 326 104 
4 52,84 651 300 130 430 326 104 
7 52,83 651 300 130 430 326 104 
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14 38,36 494 300 130 430 247 183 
18 74,68 853 300 130 430 427 3 
20 38,36 494 300 130 430 247 183 
21 74,68 853 300 130 430 427 3 

Spolu    3010 2326 684 
 
 
Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
    LV. 
 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v domoch súpisné číslo 2336 Ulica Východná  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2336" a výšku mesačných úhrad za  byty, ktoré zostali 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
   Fond Správa  TEBYS Mesto 
č.b. podl.pl nájom 6,-Sk 170,-Sk spolu     

6 73,00 840 438 170 608 420 188 
15 67,18 773 403 170 573 387 186 
16 73,47 840 441 170 611 420 191 
18 73,34 840 440 170 610 420 190 
19 66,86 773 401 170 571 387 184 
20 73,43 840 441 170 611 420 191 
23 67,2 773 403 170 573 387 186 
26 73,07 840 438 170 608 420 188 
28 73,34 840 440 170 610 420 190 
32 73,39 840 440 170 610 420 190 

Spolu    5985 4101 1884 
 
 
Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
     LVI. 
 
     Pristúpenie k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov v domoch súpisné číslo 373 Ulica 
Gen. M. R. Štefánika 373  "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373" a výšku mesačných 
úhrad za  byty, ktoré zostali vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
   
        
        
Byt.č. Podl.pl. nájom FO-byt správa Spolu TEBYS Mesto 
      500,-         
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9 59 298,- 500,- 50,- 550,- 149,- 401,- 
10 51,30 308,- 500,- 50,- 550,- 154,- 396,- 
11 54,75 297,- 500,- 50,- 550,- 149,- 401,- 
14 60,4 312,- 500,- 50,- 550,- 156,- 394,- 

Spolu:    2200,- 608,- 1592,- 
 
Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 195 
k návrhu na odpredaj bytov na Bavlnárskej ul. č. 313, 310 a 311 v zmysle rozhodnutia 

finančnej a majetkovej komisie a odporučenia VMČ Západ  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
u k l a d á  
 
prednostke MsÚ  
 
pripraviť materiál – Návrh na odpredaj bytov na Bavlnárskej ul. v zmysle požiadaviek 

VMČ Západ a stanoviska finančnej a majetkovej komisie vrátane právneho výkladu a 
predložiť ho na zasadnutie MsZ vo februári 2002.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 196 

k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2001  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1/ b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2001 a  
 
2/ u k l a d á  
 
 prednostke MsÚ  
 
 zabezpečiť spracovanie analýzy vyhodnotenia plnenia zmluvných podmienok so 
spoločnosťou s.r.o. Slovakia okolo sveta a predložiť ju na rokovanie MsZ v mesiaci február 
2002.  
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U z n e s e n i e  č. 197 
k zmene plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva na rok 2001  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva na rok 2001 

v zmysle predloženého návrhu.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 198 
k plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva domového a 

bytového fondu na rok 2002  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Plán technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva domového a bytového 

fondu na rok 2002 v zmysle predloženého návrhu.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č.  199 
k návrhu na vyňatie tepelných zdrojov zo správy m.p.o. Integro  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
A/ v y n í m a  
 
1. nehnuteľnosť v k.ú. Trenčín – kotolňa /vrátane technologického zariadenia/ 
Energocentrum na Mládežnickej ulici č. 2 v Trenčíne zo správy Integro m.p.o. Trenčín, 
zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom Kobelárom s účinnosťou od 1.1.2002. Uvedený objekt bol 
zverený do správy m.p.o. Integro uznesením MsZ v Trenčíne  č. 96 zo dňa 30.9.1994. 
 
                                               Nadobúdacia hodnota      Zostatková hodnota  
                                                                                            k 31.12.2001 
stavebná časť                            3.024 tis. Sk                     2.543 tis. Sk 
technologická časť                     2.049 tis. Sk                     1.227 tis. Sk 
 

 55



Maximálny výkon na rozvod tepla do 3,48 MW, dĺžka rozvodného potrubia 290 m /pripojenie 
Mestskej športovej haly, Obchodnej akadémie a Mestského futbalového štadióna/. Kotolňa 
dodáva tepelnú energiu  8 subjektom. 
 
 
2. technologické zariadenie  – výmeníková stanica JUŽANKA na ul. Gen. Svobodu č. 1 
v Trenčíne zo správy Integro m.p.o. Trenčín, zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom 
Kobelárom s účinnosťou od 1.1.2002. Uvedený objekt bol zverený do správy m.p.o. Integro 
uznesením MsZ v Trenčíne č. 111 bod  9.1. zo dňa 11.11.1993. 
 
                                               Nadobúdacia hodnota      Zostatková hodnota  
                                                                                             k 31.12.2001 
stavebná časť                             
technologická časť                     1.650 tis. Sk                       892 tis. Sk 
 
Hodnota stavebnej časti tepelného zdroja a hodnota rozvodov ÚK je súčasťou hodnoty 
stavebnej časti objektu. 
Maximálny výkon na rozvod tepla 3,3 MW. Výmeníková stanica dodáva tepelnú energiu 21 
subjektom. 
 
 
3. technologické zariadenie – výmeníková stanica TEXING na Kožušníckej ul.  č. 2  
v Trenčíne zo správy Integro m.p.o. Trenčín, zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom 
Kobelárom s účinnosťou od 1.1.2002. Uvedený objekt bol zverený do správy m.p.o. Integro 
uznesením MsZ v Trenčíne č. 111 bod  9.8. zo dňa 11.11.1993. 

 
 
                                               Nadobúdacia hodnota      Zostatková hodnota  
                                                                                             k 31.12.2001 
stavebná časť                             
technologická časť                      652 tis. Sk                         316 tis. Sk 

- 3 - 
 
Hodnota stavebnej časti tepelného zdroja a hodnota rozvodov ÚK je súčasťou hodnoty 
stavebnej časti objektu. 
Maximálny výkon na rozvod tepla 1,5 MW. Výmeníková stanica dodáva tepelnú energiu 5 
subjektom. 
 
4. technologické zariadenie – kotolňa na Staničnej ul. č. 330  v Trenčíne zo správy Integro 
m.p.o. Trenčín, zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom Kobelárom s účinnosťou od 1.1.2002. 
Uvedený objekt bol zverený do správy m.p.o. Integro uznesením MsZ v Trenčíne č. 29 bod  
3. b zo dňa 29.4.1993. 
 
                                               Nadobúdacia hodnota      Zostatková hodnota  
                                                                                             k 31.12.2001 
stavebná časť                             
technologická časť                      101 tis. Sk                           43 tis. Sk 
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Hodnota stavebnej časti tepelného zdroja a hodnota rozvodov ÚK je súčasťou hodnoty 
stavebnej časti objektu. 
Maximálny výkon na rozvod tepla 0,348 MW. Kotolňa dodáva tepelnú energiu 14 subjektom. 
 
 
Uvedený majetok – tepelné zdroje budú riešené dodatkom k Zmluve o nájme a výpožičke 
hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Trenčín uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Tebys s.r.o. Trenčín. 
 
B) u k l a d á  
 

prednostke MsÚ  
 
pripraviť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve medzi Mestom Trenčín a 

Tebys, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2002.  
 
 

 
p o d   p o r a d o v ý m   č. 200 

k návrhu novelizácie VZN č. 2/2000 O ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečistenia  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
novelizáciu VZN č. 2/2000 O ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečistenia.   
 
 
 

p o d  p o r a d o v ý m  č.  201 
k návrhu VZN mesta Trenčín č. 4/2001 O odpadoch  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
VZN mesta Trenčín  č. 4/2001 o odpadoch.  

 
 

 
p o d  p o r a d o v ý m  č. 202 

k návrhu novelizácie VZN č. 3/2001 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
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novelizáciu VZN č. 3/2001 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

p o d  p o r a d o v ý m  č. 203 
k návrhu VZN č. 1/2002 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností na území mesta 

Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
VZN č. 1/2002 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností na území mesta Trenčín so 

zmenou prednesenou poslancom Machunkom.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 204 
k návrhu na prijatie dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
a) Prijatie dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR vo výške 25 500 tis. Sk 

pre účely výstavby 61 b.j. s úrokovou sadzbou 4,4 % a dobou splatnosti maximálne 30 
rokov, t.j. v roku 2031 

b) Poistenie úveru do doby ukončenia výstavby vo výške cca 9,3 ‰ z výšky úveru do 
       ukončenia výstavby t.j. cca 237 tis. Sk.  
c) Poistenie úveru po ukončení výstavby realizovanou stavbou  
d) Poistenie stavby počas výstavby vo výške 2‰ alikvótnej hodnoty diela na 1 rok po dobu 

cca 18 mesiacov t.j. cca 50 tis. Sk  
e) Čiastku vo výške cca 1 500 tis. Sk na účely splácania úveru zo ŠFRB SR z rozpočtu 

Mesta Trenčín na rok 2002 do doby výberu nájomného za postavené byty  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 205 

k návrhu na prijatie dlhodobého úveru od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

A/  s ch v a ľ u j e  
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1. Prijatie dlhodobého úveru vo výške 20 000 tis. Sk od PKB, a.s. Žilina, krajská pobočka 
Trenčín s dobou splatnosti 10 rokov, t.j. v roku 2012 

2. Garancia úveru bude zabezpečená rozpočtom Mesta Trenčín.  
3. Prijatie dlhodobého úveru od PKB, a.s. od 1.4.2002.  
 
B/  o d p o r ú č a  
 

pripraviť na MsZ vo februári 2002 návrh na reštrukturalizáciu úverového portfólia 
Mesta Trenčín.  
 

U z n e s e n i e  č. 206 
k návrhu na predĺženie doby splatnosti úveru od TATRA BANKY, a.s. Bratislava  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie doby splatnosti poskytnutého kontokorentného úveru č. 894/2000 do výšky 

úverového rámca 10 000 tis. Sk od TATRA BANKY, a.s. do 30.9.2003.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 207 
k výstavbe nájomných bytov v lokalite Trenčín, Juh II.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
a) zrušenie uznesenia č. 129 
b) výstavbu obecných nájomných bytov 61 b.j. na parc. č. 2315/434 za podmienok 

v zmysle vládneho programu výstavby nájomných bytov pre rok 2002 
c) vstup Mesta Trenčín do Združenia so spoločnosťou Byvyserv, a.s. Trenčín za účelom 

výstavby bytov  
d) odkúpenie projektovej dokumentácie stavby pre 103 b.j. I etapa obj. SO 106 od 

Byvyserv, a.s. Trenčín v hodnote 800.00,- Sk  
e) odkúpenie pozemku od a.s. Byvyserv za 370.000,- Sk 
f) prideľovanie nájomných bytov  fyzickým osobám v zmysle Smernice MVRR SR č. 

8/1999 v znení Smernice MVRR SR č. 1/2001 
g) po kolaudácii bytového domu uplatniť záložné právo na byty  v prospech MVRR SR 

Bratislava na zabezpečenie nájomného charakteru bytov.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 208 

k návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
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návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.  

 
 

 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 209 
k výstavbe MK a inžinierskych sietí v lokalite „Obytná zóna Trenčín Belá – 344 b.j.“ a 

vstup Mesta Trenčín do združenia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Arkádia, s.r.o. Trenčín na výstavbu 

komunikácie  a inžinierskych sietí.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 210 
k výstavbe komunikácií a inžinierskych sietí v lokalite „Trenčín – Opatová pre 100 b.j. 

formou združenia s firmou Junipex, s.r.o. Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Junipex, s.r.o. Trenčín na výstavbu 

komunikácie a inžinierskych sietí.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 211 
k výstavbe MK a inžinierskych sietí v lokalite „IBV Pod Komárky – Trenčín“ a vstup 

Mesta Trenčín do združenia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s p. Annou Dudákovou, Soblahov a p. Jozefom 

Meravým, Tr. Turná – Hámre na výstavbu komunikácie a IS.  
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U z n e s e n i e  č. 212 
k výstavbe komunikácie a inžinierskych sietí v lokalite „Sídlisko IBV Trenčín – 

Soblahovská pre 142 b.j.“ formou združenia s firmou Factor, s.r.o. Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Factor, s.r.o. Trenčín na výstavbu 

komunikácie a inžinierskych sietí.  
 

U z n e s e n i e  č. 213 
k výstavbe komunikácie a inžinierskych sietí v lokalite ul. Partizánska, Trenčín – 15 

RD, formou združenia s firmou Slovan Trenčianske Teplice, a.s.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Slovan Trenčianske Teplice, a.s. na 

výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 214 
k návrhu na zverenie majetku mesta Trenčín do správy m.r.o. Sociálne služby Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/ z v e r u j e  
 
v zmysle zákona 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 28.8.1997 uznesením č. 113, nehnuteľný majetok 
objekt so súp. č. 271, or. č. 42, parc. č. 545/12 a 545/13, k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta 
Trenčín do správy m.r.o. Sociálne služby s účinnosťou od 1.1.2002, okrem technologického 
zariadenia kotolne umiestneného v predmetnom objekte, ktorá vykuruje aj ďalšie objekty. 
Zároveň sa zveruje do správy hnuteľný majetok nachádzajúci sa v objekte v zmysle 
inventarizácie majetku k 31.12.2001.  
Hodnota zverovaného majetku bude stanovená po určení hodnoty technologického zariadenia 
kotolne a po ukončení inventarizácie k 31.12.2001 priamo v protokole o zverení majetku.  

 
2/  u k l a d á  
 
 prednostke MsÚ  
 
 pripraviť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve medzi Mestom Trenčín a 
Tebys, s.r.o.  s účinnosťou od 1.1.2002.  
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U z n e s e n i e  č. 215 

k návrhu na zmenu Organizačného poriadku MsÚ v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu Organizačného poriadku MsÚ v Trenčíne v zmysle predloženého návrhu.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 216 

k návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku VMČ a komisií MsZ  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu Rokovacieho poriadku VMČ a komisií MsZ v zmysle predloženého návrhu.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 217 
ku kritériám pre poskytovanie príspevkov na vybrané kultúrne a spoločenské podujatia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Kritéria pre poskytovanie príspevkov na vybrané kultúrne a spoločenské podujatia ako 

prílohu č. 2 VZN č. 3/1999 – poskytovanie finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín 
s tým, že do článku 8 bodu 4 predmetného VZN sa doplní formulácia „pri príspevku nad 50 
tis. Sk po prerokovaní v Mestskej rade v Trenčíne“.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 218 

k návrhu na menovanie riaditeľa Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, 
m.p.o. Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n u j e   
 
Ing. Ľubomíra Kučerku do funkcie riaditeľa Trenčianskej kultúrnej a programovej 

agentúry, m.p.o. Trenčín od 1.1.2002 na dobu neurčitú.  
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U z n e s e n i e  č. 219 
k návrhu na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o.  
 
m e n u j e  
 
Ing. Antona Kalafúta do funkcie riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. od 

1.1.2002 na dobu neurčitú.  
 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 220 
k návrhu na menovanie riaditeľa m.r.o. Sociálne služby Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n u j e  
 
JUDr. Alenu Fischerovú, nar. 20.1.1957  do funkcie riaditeľky mestskej rozpočtovej 

organizácie Sociálne služby v Trenčíne od 1.1.2002 na dobu neurčitú.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 221 
k stanovisku k podnetu na podanie protestu prokurátora proti uzneseniam MsZ č. 107, 

108 a 198 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Stanovisko k podnetu na podanie protestu prokurátora proti uzneseniam MsZ č. 

107, 108 a 198.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 222 
k návrhu na použitie rezervy z rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

  
 s ch v a ľ u j e  
  
1.) Použitie rezervy Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 vo výške 1 514 tis. Sk na 

vyplatenie odstupného per zamestnancov MsKS, m.p.o.  
2.) Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 nasledovne:  
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a) zníženie rezervy (časť kapitálové výdavky, r. 77) vo výške 1 758 tis. Sk o čiastku vo 
výške 1 514 tis. Sk, t.j. na 244 tis. Sk 

b) zvýšenie príspevku pre MsKS m.p.o. v oddieli 61 § 02 – 640 bežné transfery (bežné 
výdavky, r. 95) vo výške 15 454 tis. Sk o čiastku vo výške 1 514 tis. Sk, t.j. na 16 968 tis. 
Sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 223 
k návrhu na zabezpečenie usporiadania vzťahov zrušenej m.p.o. MsKS Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1.      r u š í  
 

     bod 2. a 3 uznesenia č. 173 z 25.10.2001 
 

2.       u k l a d á  
 

      zástupcovi primátora Ing. Milošovi Mažárovi  
 
      zabezpečiť všetky úkony smerujúce k usporiadaniu pohľadávok, záväzkov a ďalších 

vzťahov súvisiacich s ukončením činnosti m.p.o. MsKS zrušenej k 31.12.2001, v termíne do 
31.3.2002 a predložiť informáciu na aprílovom MsZ.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 224 

k návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny TKPA, m.p.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu Zriaďovacej listiny Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry m.p.o. 

nasledovne:  
1. v časti e)  

„Vymedzenie základných verejnoprospešných činností a k tomu zodpovedajúci predmet 
činnosti“.  
vypustiť text v bode 9. realizácia programu a prevádzkovanie kina a nahradiť ho 
nasledovným textom:  

      poskytovanie služieb turistickej informačnej kancelárie, databanky informácií o 
strednopovažskom regióne a Kultúrno-informačného centra mesta Trenčín.  
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2. doplniť v bode e)  
„Vymedzenie základných verejnoprospešných činností a k tomu zodpovedajúci predmet 

činnosti“.  
nasledovný text:  
Organizácia môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti 
v rozsahu:  
1. realizácia programu a prevádzkovanie kina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 225 
k návrhu Plánu práce MsR a MsZ v Trenčíne na rok 2002 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Plán práce MsR a MsZ v Trenčíne na rok 2002 s doplnkami prednesenými Ing. 

Lobotkom.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 226 
k informatívnej správe o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou Mesta 

Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou Mesta Trenčín.  

 
 

U z n e s e n i e č. 227 
k správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest.  

 
 
 
Ing. Jozef  Ž i š k a      JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á  
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         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................    Dňa: ..................................   
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
Mgr. Viktor H l a v á č, dňa ........................................................... 
 
 
Ing. Vladimír  F i l k o, dňa ........................................................... 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 28.12.2001 
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