
U Z N E S E N I A  
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 
15.11.2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 162 
 k Návrhu na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e  
 
A/  

kúpu nehnuteľností pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – 
preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
130 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
188 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
192 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
197 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
207 GP), 

zapísané na LV č. 4846 ako vlastník  
Richard Bohuš, rod. Bohuš v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 443.412,- Sk 
 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/193 orná pôda o výmere 184 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
115 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/252 orná pôda o výmere 246 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
174 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 580/4 orná pôda o výmere 660 m2 vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 264 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/5 orná pôda o výmere 2974 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 
265 GP), 

od jednotlivých vlastníkov zapísaných na LV č. 4828, 
ktorí sú členmi Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva Trenčianske Biskupice 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 3,719.372,80,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1130/71 trvalý trávnatý porast o výmere 3591 m2 vytvorená 
GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast 
o výmere 6344 m2 (diel 27 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/72 trvalý trávnatý porast o výmere 823 m2 vytvorená GP 
č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast o výmere 
6344 m2 (diel 28 GP), 

od jednotlivých vlastníkov zapísaných na LV č. 5037, za kúpnu cenu 550,- Sk/m2 
kúpna cena predstavuje .................................................................................... 2,427.700,- Sk 
 
 
4/ hala súp.č. 1716 s príslušentvom, ktorá je postavená na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 
11, zapísaná na LV č. 2760 ako vlastník  
GPD, s.r.o. Trenčín v celosti 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 6,700.000,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 13,290.484,80,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – 
preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín:  
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
130 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
188 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
192 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
197 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
207 GP), 

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 443.412,- Sk 
 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/193 orná pôda o výmere 184 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
115 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/252 orná pôda o výmere 246 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
174 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/4 orná pôda o výmere 660 m2 vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 264 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/5 orná pôda o výmere 2974 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 
265 GP), 

zapísané na LV č. 4828, 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 3,719.372,80,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1130/71 trvalý trávnatý porast o výmere 3591 m2 vytvorená 
GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast 
o výmere 6344 m2 (diel 27 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/72 trvalý trávnatý porast o výmere 823 m2 vytvorená GP 
č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast o výmere 
6344 m2 (diel 28 GP), 

zapísané na LV č. 5037, za kúpnu cenu 550,- Sk/m2 
kúpna cena predstavuje .................................................................................... 2,427.700,- Sk 
 
 
4/ hala súp.č. 1716 s príslušentvom, ktorá je postavená na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 
11, zapísaná na LV č. 2760 v celosti  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 6,700.000,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 13,290.484,80,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
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U z n e s e n i e  č. 163 
 k Návrhu na zámenu a kúpu nehnuteľností za účelom prípravy stavby 
,,Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e  
 

1. zámenu nehnuteľností za účelom  prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu 
mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – E-KN parc. č. 438 orná pôda o výmere  1430 
m2 zapísaná na LV č. 5075 ako vlastník Katarína Hanzelová 

za 
- pozemok v k.ú. Trenčín – novovytvorená parc. č. 2237/453 zastavaná plocha o výmere  

1430 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 31041833-087-07 z pôvodnej parc. č. 
2237/7 zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín. 

 
 

2. zámenu nehnuteľností za účelom  prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu 
mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemky v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 615 
m2, parc. č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2, parc. č. 802/6 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 37 m2 všetky zapísané na LV č. 360 ako vlastník Doprastav, a.s. 
Bratislava 

- pozemok v k.ú. Zlatovce – parc. č. 15/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 496 m2 
zapísaný na LV č. 1484 ako vlastník Doprastav, a.s. Bratislava, 
spolu pozemky o výmere 1293 m2 

za 
- pozemok v k.ú. Zlatovce – novovytvorená parc. č. 20/91 ostatná plocha o výmere 

1293 m2 vytvorená geometrickým plánom  č. 17905095-087-07 z pôvodnej parc. č. 
20/29 zapísaná na LV ako vlastník Mesto Trenčín 

 
 

3. kúpu    nehnuteľností   za    účelom      prípravy     stavby   „Juhovýchodného 
obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemok v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 801/219 ostatná plocha o výmere 87 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 36315583-14-2006 z pôvodnej parc. č. 
801/261 (diel 18 GP) zapísaná na LV č. 2140 ako vlastník Miroslav Jágrik za kúpnu 
cenu 600,- Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................52.200,- Sk 

- pozemok v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 801/220 ostatná plocha o výmere 8 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 36315583-14-2006 z pôvodnej parc. č. 419/1 
(diel 23 GP) zapísaná na LV č. 2156 ako vlastník Erika Jágriková za kúpnu cenu 600,- 
Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................4.800,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 164 
 k Návrhu na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104  zo dňa 23.08.2007 a návrh 
na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ r u š í   
 

v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ por. č. 11, 12 a 21, 
ktorým MsZ v Trenčíne schválilo: 
 
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov v  k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do 
vlastníctva Mesta Trenčín pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
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12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo 
vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
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21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 
 2/ m e n í 
 

v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku celkovej kúpnej 
ceny z 53,181.780,75- Sk na 52,817.112,75,- Sk. 
 
 
3/ s ch v a ľ u j e 
 
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov v  k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do 
vlastníctva Mesta Trenčín pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 (diel 58 GP), 
- C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 55 GP), 
- C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 54 GP), 
- C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 736.240,- Sk 
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2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 109.621,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 109.621,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................  955.482,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo 
vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

 
zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................  364.668,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 165 
 k Návrhu na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104  zo dňa 23.08.2007 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/ r u š í   
 

v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ por. č. 43 a 52, 
ktorým MsZ v Trenčíne schválilo: 
 
 
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
ako vlastník Doprastav, a.s, Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
 
 
52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  

- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
ako vlastník DOPRASTAV, a.s.,  rod. Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín 
I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
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52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  
- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 

36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 
 2/ m e n í 
 

v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku celkovej kúpnej 
ceny z 52,817.112,75,- Sk na 52,031.560,75,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 166 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
  

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

 
predaj nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici Šoltésovej v Trenčíne – objektov :  

- pošty 3 – súp. číslo 1725, orientačné číslo 2 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1531/180,  
- bývalých Spojov - súp. číslo 3024 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1531/182,   
a pozemkov v k.ú. Trenčín :  
- parc.č. 1531/180 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 421 m² v celosti,   
- parc.č. 1531/182 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   55 m² v celosti, 
všetky zapísané na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, pre a.s. Slovenská pošta, 
ktorá je nájomcom predmetných nehnuteľností, za celkovú kúpnu cenu 
.................................................................................................................. 3,984.000,-Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 167 
 k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 75 bod B/ 6. zo dňa 19.7.2007 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í 

 
s účinnosťou od 19.7.2007 svoje uznesenie č. 75 bod B/ 6., ktorým MsZ v Trenčíne 

schválilo kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom prípravy 
stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť : 

- EKN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
- EKN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 

zapísané na LV č. 4721 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 6/25 
- EKN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 

zapísané na LV č. 4856 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 3/25 za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 1.021.583,- Sk. 
 
Zmena sa týka zvýšenia kúpnej ceny, a to zo sumy 1.021.583,- Sk na sumu 1.193.018,- Sk. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav  C e l l e r         Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ......................................  
 
 
 
  
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p. Branislav Z U B R I Č A Ň Á K , dňa .............................................................................. 
 
 
 
p. Ľubomír D O B I A Š, dňa ................................................................................................ 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 16.11.2007 
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