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U Z N E S E N I A  
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 

dňa 15. novembra 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 657 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. e/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 písm. b/ VZN č. 
7/2003 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s c h v a ľ u j e   
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici J. Derku v k. ú. Kubra v "C KN" parc. č. 
1965/4, vo výmere 171 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 17905095-053-10, 
overeným dňa 30.08.2010, z pozemku "C KN" parc. č. 1965/1, pre Jaromíra Felgra s 
manželkou Danielou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome a zarovnania 
línie so susedným pozemkom za kúpnu cenu 9,96 €/m2.     
   
Celková kúpna cena      ....  1.703,16 €,    
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. a čl. 9. písm. b/ VZN č. 7/2003. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 658 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e   

 
predaj nehnuteľností - pozemkov pod diaľnicou v k. ú. Zlatovce v "C KN" parc. č. 
1991/399, zast. plocha vo výmere 149 m2 a CKN parc. č. 1991/400, zast. plocha vo 
výmere 18 m2, spolu výmera pozemkov 167 m2, pre Národná diaľničná spoločnosť, 
a. s. Bratislava za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
vybudovanou diaľnicou za kúpnu cenu 18,29 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 
14/2009 zo dňa 15.10.2009, vypracovaného znalcom Ing. Alenou Mikocziovou. 
Celková kúpna cena           ....   3.054,43 €    
 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p. - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
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U z n e s e n i e  č. 659 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Martina Hicku v k. ú. Kubra v "C KN" parc. 
č. 1644/11, zast. plocha vo výmere 16 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 
43621457-13-10, overeným dňa 06.07.2010, z pozemku C KN parc. č. 1644/1, pre 
Pod Hájikom, s.r.o. Trenčín za účelom zabezpečenia pozemku pre vybudovanie 
trafostanice pre areál výstavby rodinných domov za cenu 49,79 €/m2.   
Celková kúpna cena            ....   796,64 €  
   
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 
Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov  - pozemok nízkej výmery. 
 
 
2/ s ch v a ľ u j e   

 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Martina Hicku v k. ú. Kubra v "C KN" parc. 
č. 1644/11, zast. plocha vo výmere 16 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 
43621457-13-10, overeným dňa 06.07.2010, z pozemku C KN parc. č. 1644/1, pre 
Pod Hájikom, s.r.o. Trenčín za účelom zabezpečenia pozemku pre vybudovanie 
trafostanice pre areál výstavby rodinných domov za cenu 49,79 €/m2.   
     
Celková kúpna cena       ....   796,654 €    

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 660 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 písm. b/ VZN 7/2003 v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e   
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Švermovej ulici v k. ú. Trenčín v C KN parc. č. 
1627/680, zast. plocha vo výmere 132 m2 pre vlastníkov obytného domu Švermova 
25: 
a/ pre MUDr. Mariána Vlnu s manželkou Boženou Vlnovou podiel 1/4, 
b/ pre Ing. Michala Radimáka s manželkou Alžbetou Radimákovou podiel 1/4, 
c/ pre Katarínu Kuffnerovú podiel 1/4, 
d/ pre Ing. Ľudovíta Ondrejka s manželkou Eleonórou Ondrejkovou podiel 1/4, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania prístupu ku garážam a k obytnému domu 
za cenu 9,95 €/m2.  
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Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. a čl. 9 písm. b/ VZN č. 7/2003 - pozemok dlhodobo užívaný 
vlastníkmi obytného domu na zabezpečenie prístupu do dvora a ku garážam. 
  
          
Celková kúpna cena cca  .............................................................    1.313,40 €   

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 661 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/19911 Zb. o majetku obcí a čl. 9 písm. c/ VZN 7/2003 v znení 
neskorších predpisov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e   
 
1/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Podjavorinskej ulici v k. ú. Istebník CKN 
parc. č. 70, zast. plocha vo výmere 14 m2 (pozemok pod garážou)  a CKN parc. č. 
67/2, záhrada vo výmere 87 m2  (dvor), odčlenený geometrickým plánom č. 
36335924-131-10 z CKN parc. č. 67, pre Boženu Smrečanskú, Máriu Janegovú a 
Dušana Riedla, každému v podiele 1/3 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod garážou za kúpnu cenu 26,55 €/m2 a dvora za kúpnu cenu 16,59 €/m2.  
 Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p. a čl. 9. písm. c/ VZN 7/2003 - pozemok zastavaný stavbou a 
pozemok dvora bez prístupu z mestskej komunikácie. 
Celková kúpna cena            ....      1.815,03 € 
 
2/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Podjavorinskej ulici v k. ú. Istebník CKN 
parc. č. 68, zast. plocha vo výmere 11 m2  (pod garážou) a CKN parc. č. 67/3, záhrada 
vo výmere 92 m2  (dvor), odčlenený geometrickým plánom č. 240/210 z CKN parc. č. 
67/1, pre Mgr. Ivanu Ďurčekovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod garážou za kúpnu cenu 26,55 €/m2 a dvora za kúpnu cenu 16,59 €/m2.  
 Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p. a čl. 9. písm. c/ VZN 7/2003 - pozemok zastavaný stavbou a 
pozemok dvora bez prístupu z mestskej komunikácie. 
Celková kúpna cena                ....      1.818,33 € 
 
3/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Podjavorinskej ulici v k. ú. Istebník CKN 
parc. č. 69, zast. plocha vo výmere 17 m2 (pod garážou) a CKN parc. č. 67/4, záhrada 
vo výmere 88 m2 (dvor), odčlenený geometrickým plánom č. 240/210 z CKN parc. č. 
67/1, pre Ing. Jozefa Tlacháča za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod garážou za kúpnu cenu 26,55 €/m2 a dvora za kúpnu cenu 16,59 €/m2.  
 Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p. a čl. 9. písm. c/ VZN 7/2003 ( pozemok zastavaný stavbou a 
pozemok dvora bez prístupu z mestskej komunikácie). 
Celková kúpna cena               ....      1.911,27 € 
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U z n e s e n i e  č. 662 

k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Trenčín v súlade § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a VZN 7/2003 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s ch v a ľ u j e  

 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Halalovka), C-KN parc.č. 
2315/442 zastavané plochy a nádvorie o výmere 103 m2 za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného ako predzáhradka, pre Petra Bezunka a manž. Moniku rod. 
Doričkovú za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2. Predaj bude realizovaný v súlade s § 
9a ods. 8    písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a čl. 9 písm. b) 
VZN č. 7/2003.  
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................... 854,90 €  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 663 

k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e   
 

predaj spoluvlastníckeho podielu 9/48 na nehnuteľnostiach v k. ú. Istebník: 
- pozemku CKN parc. č. 533, zast. plocha vo výmere 404 m2, na podiel pripadá 
výmera 76 m2, 
- pozemku CKN parc. č. 534, záhrada vo výmere 171 m2, na podiel pripadá výmera 32 
m2, 
- dome súp. č. 171 na pozemku parc. č. 533 
pre Branislava Valtera za účelom nadobudnutia uvedených nehnuteľností do 
výlučného vlastníctva.  
Celková kúpna cena nehnuteľností predstavuje         ..... 3.558,- €, 
 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p.  

 
 

U z n e s e n i e  č. 664 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a VZN 7/2003 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 

s ch v a ľ u j e  
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predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Hanzlíková (Ul. Bratislavská), novovytvorená    
C-KN parc.č. 663/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 192 m2, odčlenená GP          
č. 31041833-065-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 663/5, za účelom vysporiadania 
pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada, pre Žofiu Sekerkovú rod. Sekerkovú za 
kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona    č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a čl. 9 písm. b) VZN č. 7/2003. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 1.593,60 €  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 665 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 1 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  

 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Dlhé Hony), 
C-KN parc.č. 1866/14 zastavané plochy a nádvorie o výmere 52 m2 za cenu určenú 
znaleckým posudkom            č. 42/2010 vo výške 53,17 €/m2 za účelom rozšírenia 
nebytových priestorov (bývalá pošta), pre InTech, s.r.o.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................... 2.764,84 € 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 666 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  

 
  

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Soblahov v C KN parc. č. 3517/7, zast. plocha 
vo výmere 43 m2, ktorý právne zodpovedá pozemku v E KN parc. č. 3517/2, lesný 
pozemok  vo výmere 43 m2 podľa geometrického plánu č. 36304425-09/2010 
overeným dňa 07.06.2010, pre Ing. Ladislava Domčeka s manželkou Miriam za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rekreačnou chatou za cenu 
6,64 €/m2.        
Celková kúpna cena        ....   285,52 €,    
 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p.  - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov 
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U z n e s e n i e  č. 667 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 9. písm. b/ 
VZN č. 7/2003 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 

 
predaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku na ulici Horný Šianec v k. ú. 
Trenčín parc. č. 3391/8, zast. plocha vo výmere 126 m2, odčleneného geometrickým 
plánom č. 31041833-064-10, overený dňa 06.10.2010, z pozemku v "C KN" parc. č. 
3391/1 pre Ing. Petra Lacka za účelom scelenia pozemkov a úpravy zelene za kúpnu 
cenu 9,95 €/m2.  
Celková kúpna cena        ....  1.253,70 €.    
 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm e) zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. a v súlade s  čl. 9. písm. b/ VZN  č. 7/2003. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 668 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
C-KN parc.č. 1800/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, odčlenená GP č. 
36335924-091-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 1800/8,  za kúpnu cenu vo výške  9,95 €/m2 
pre Lukáša Keceru, za účelom vytvorenia parkovacieho miesta pre osobné motorové 
vozidlo.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................... 288,55 € 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 669 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
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v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., predaj 
nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku v k. ú. Zlatovce v "C KN" parc. č. 1404/4, 
zast. plocha vo výmere 124 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 31321704-
457/2010 z pozemku v "C KN" parc. č. 1404/2, pre Petra Plevu, obchodné meno Peter 
Pleva - AUTOPEGA, za účelom scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu k svojim 
pozemkom podľa znaleckého posudku č. 89/2010 znalca Ing. Juraja Šinka za cenu 
10,28 €/m2. 
Celková kúpna cena       .... 1.274,72 €  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 670 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  

 
 

 v súlade § 9a ods. 1 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p  predaj 
nehnuteľnosti - pozemku na Železničnej ulici v k. ú. Trenčín v C KN parc. č. 1509, ost. 
plocha vo výmere 64 m2 pre Laug - Techno - Bau, spol. s r.o. Trenčín za účelom 
scelenia pozemkov za cenu 24,86 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 67/2010 znalca 
Ing. Andreja Gálika 24,86 €/m2.    
Celková kúpna cena        ....   1.591,04 €,    

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 671 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  

 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. predaj nehnuteľností 
v k.ú. Trenčín a to : 
 

- CKN parc. č. 3316/15 zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 695 m2 a na nej 
postavená budova so s.č. 505 

- CKN parc. č. 3316/38 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2 
- CKN parc. č. 3316/39 zastavaná plocha nádvorie o výmere 127 m2 
- CKN parc. č. 3316/40 zastavaná plocha nádvorie o výmere 61 m2 a na nej 

postavená budova so s.č. 415 
- CKN parc. č. 3316/41 zastavaná plocha nádvorie o výmere 351 m2 
- CKN parc. č. 3316/62 zastavaná plocha nádvorie o výmere 1081 m2 
- CKN parc. č. 3316/7 zastavaná plocha nádvorie o výmere 2704 m2 
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- CKN parc. č. 1503/6 zastavaná plocha  o výmere 281 m2  a na nej postavená 
budova so s.č. 506 

- CKN parc. č. 3316/192 zastavaná plocha o výmere 632 m2, 
 

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Jozefa Igaza, 
za celkovú kúpnu cenu 199.064 €. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 672 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3, zákona 
182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  

 
 v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a § 16 ods. 3, zákona č. 182/93 Z.z. v  znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností 
v k. ú. Trenčín a to: 
         - nebytového priestoru (kancelárií) nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome 
so súp. č. 1636 na UL. Smetanova č. 8 v Trenčíne o celkovej výmere 74,95 m2 a 
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu v rozsahu 75/7374 – ín   
         - spoluvlastníckeho podielu 75/7374 – ín na pozemkoch parc. č. 1627/421, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2274 m2, parc. č. 1627/422, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1753 m2, parc. č. 1627/424, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
836 m2 pre Pavlínu Kasálkovú, za celkovú kúpnu cenu 18.500,- €. 

 
Podmienkou majetkového prevodu je prevzatie práv a povinností vyplývajúcich 
z rozhodnutia súdu o vyprataní nebytového priestoru voči spoločnosti BONKUL, s.r.o. 
Trenčín, ktorá uvedený nebytový priestor užíva bez právneho titulu – po výpovedi 
z nájmu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 673 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 

1/  u r č u j e  
 
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce  CKN parc.č. 
20/134 ostatná plocha o výmere 2902  m2, pre Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín, 
o.z., za účelom vybudovania a prevádzkovania karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, 
za cenu 1,- € 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

2/  s c h v a ľ u j e   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce  CKN parc.č. 20/134  ostatná plocha 
o výmere 2902 m2, pre Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín, o.z., za účelom 
vybudovania a prevádzkovania karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, za cenu 1,- € 
so zapracovaním schválených doplnkov. 
 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................. 1,- € 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 674 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/  n e u r č u j e  
 

prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
CKN parc.č. 3239/2 zastavaná plocha o výmere 483 m2, odčlenená GP č. 17905095-
033-10 z CKN parc.č. 3239 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Synot Gastro Slovakia s.r.o., za účelom rekonštrukcie a dostavby hotela 
Tatra, za kúpnu cenu 116,20 €/m2 za nasledovných podmienok :  

- úprava priestoru pred hotelom v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie, 
v súlade s vydaným právoplatným územným rozhodnutím  a   pre vydanie zmeny 
územného rozhodnutia  

- kupujúci uhradí na účet Mesta Trenčín sumu vo výške 100.000,- €, ktorá bude 
účelovo použitá na investičnú akciu Mesta Trenčín :“Rekonštrukcia podchodu Tatra“  

- projektové riešenie bude konzultované a odsúhlasené príslušnými útvarmi MsÚ 
- predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 
 

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 56.124,60 €  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
2/  n e s c h v a ľ u j e   

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená CKN parc.č. 3239/2 
zastavaná plocha o výmere 483 m2, odčlenená GP č. 17905095-033-10 z CKN parc.č. 
3239 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Synot 
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Gastro Slovakia s.r.o., za účelom rekonštrukcie a dostavby hotela Tatra, za kúpnu 
cenu 116,20 €/m2 za nasledovných podmienok :  

- úprava priestoru pred hotelom v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie, 
v súlade s vydaným právoplatným územným rozhodnutím  a   pre vydanie zmeny 
územného rozhodnutia  

- kupujúci uhradí na účet Mesta Trenčín sumu vo výške 100.000,- €, ktorá bude 
účelovo použitá na investičnú akciu Mesta Trenčín :“Rekonštrukcia podchodu Tatra“  

- projektové riešenie bude konzultované a odsúhlasené príslušnými útvarmi MsÚ 
- predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 
 

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 56.124,60 € 
 
 

U z n e s e n i e  č. 675 
k Návrhu na zámenu spoluvlastníckych podielov Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
I.  s c h v a ľ u j e  

 
v súlade s § 9a ods.8  písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámenu 

spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k.ú. Zlatovce medzi Mestom Trenčín a Annou 
Janáčovou  rod. Koreňovou, Dr.  Ing. Ľubomírom Janáčom a Ing. Dagmar Pletichovou 
rod. Janáčovou nasledovne : 
 
A/ spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín vo veľkosti 64737/68760-ín na pozemku 
novovytvorená CKN parc.č. 20/133 ostatná plocha o celkovej výmere 6705 m2, odčlenená GP 
č. 17905095-068-10 z CKN parc.č. 20/29, zapísanej na LV č. 3039 ako spoluvlastník Mesto 
Trenčín v podiele 64737/68760-ín,  podielu prislúcha výmera  zaokrúhlene 6.312 m2,    
 
za 
 
B/ spoluvlastnícke podiely  Anny Janáčovej rod. Koreňovej vo veľkosti 1341/68760-ín, Dr. 
Ing. Ľubomíra Janáča vo veľkosti 1341/68760-ín a Ing. Dagmar Pletichovej rod. 
Janáčovej vo veľkosti 1341/68760-ín na nasledovných pozemkoch : 
 
LV č. 3039 

- zbytková CKN parc.č. 20/29 ostatná plocha o výmere 40439 m2, odčlenená GP č. 
17905095-068-10 z CKN parc.č. 20/29, podielom prislúcha výmera  2365 m2 

- CKN parc.č. 20/54 ostatná plocha o výmere 2385 m2, podielom prislúcha výmera 
139,54 m2 

- CKN parc.č. 20/55 ostatná plocha o výmere 1094 m2, podielom prislúcha výmera 
64,01 m2 

- CKN parc .č. 20/72 ostatná plocha o výmere 803 m2, podielom prislúcha výmera 46,98 
m2 

- CKN parc.č. 20/73 ostatná plocha o výmere 4627 m2, podielom prislúcha výmera 
270,72 m2 

- CKN parc.č. 20/134  ostatná plocha 2902 výmere, podielom prislúcha výmera 169,79 
m2   
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- CKN parc.č. 20/75 ostatná plocha o výmere 4390 m2, podielom prislúcha výmera 
256,85 m2 

- CKN parc.č. 20/108 ostatná plocha o výmere 156 m2, podielom prislúcha výmera 9,13 
m2 

  
LV č. 3195 

- CKN parc.č. 5/6 ostatná plocha o výmere 17862 m2, podielom prislúcha výmera 
1045,07 m2 

- CKN parc.č. 5/7 ostatná plocha o výmere 3577 m2, podielom prislúcha výmera 209,28 
m2 

- CKN parc .č. 5/8 ostatná plocha o výmere 1507 m2, podielom prislúcha výmera 88,17 
m2 

- CKN parc.č. 11/1 zastavaná plocha o výmere 585 m2, podielom prislúcha výmera 
34,23 m2 

- CKN parc.č. 11/2 zastavaná plocha o výmere 85 m2, podielom prislúcha výmera 4,97 
m2 

 
LV č. 3196 
 

- CKN parc.č. 20/2 ostatná plocha o výmere 2842 m2, podielom prislúcha výmera 
166,28 m2 

- CKN parc.č. 20/3 ostatná plocha o výmere 4507 m2, podielom prislúcha výmera 
263,69 m2 

- CKN parc.č.20/68 ostatná plocha o výmere 83 m2, podielom prislúcha výmera 4,86 m2 
- CKN parc.č. 20/69 ostatná plocha o výmere 3235 m2, podielom prislúcha výmera 

189,27 m2 
-  CKN parc.č. 20/70 ostatná plocha o výmere 1447 m2, podielom prislúcha výmera 

84,66 m2 
- CKN parc.č. 20/71 ostatná plocha o výmere 451 m2, podielom prislúcha výmera 26,39 

m2 
- CKN parc.č. 20/111 ostatná plocha o výmere 98 m2, podielom prislúcha výmera 5,73 

m2 
- CKN parc.č. 20/112 ostatná plocha o výmere 320  m2, podielom prislúcha výmera 

18,72 m2 
- CKN parc.č. 20/115 ostatná plocha o výmere 138 m2, podielom prislúcha výmera 8,07 

m2 
- CKN parc.č. 20/116 ostatná plocha o výmere 397 m2, podielom prislúcha výmera 

23,23 m2    
 
LV č. 2950 

- CKN parc.č. 20/88 zastavaná plocha o výmere 221 m2, podielom prislúcha výmera 
12,90 m2 

- CKN parc.č. 20/89 zastavaná plocha o výmere 4 m2, podielom prislúcha výmera 0,23 
m2 

- CKN parc.č. 20/109 zastavaná plocha o výmere 242 m2, podielom prislúcha výmera 
14,16 m2 

- CKN parc.č. 20/110 zastavaná plocha o výmere 151 m2, podielom prislúcha výmera 
8,83 m2 

- CKN parc.č. 20/113 zastavaná plocha o výmere 370 m2, podielom prislúcha výmera 
21,65 m2 
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- CKN parc.č. 20/114 zastavaná plocha o výmere 189 m2, podielom prislúcha výmera 
11,06 m2 

 
LV č. 3255 

- CKN parc.č. 7/2 trvalý trávnatý porast o výmere 5287 m2, podielom prislúcha výmera 
309,33 m2 

- CKN parc.č. 7/3 trvalý trávnatý porast o výmere 15 m2, podielom prislúcha výmera 
0,88 m2 

- CKN parc.č. 7/4 trvalý trávnatý porast o výmere 4023 m2, podielom prislúcha výmera 
235,38 m2 

- CKN parc.č. 7/5 trvalý trávnatý porast o výmere 174 m2, podielom prislúcha výmera 
10,18 m2 

- CKN parc.č. 7/6 trvalý trávnatý porast o výmere 3298 m2, podielom prislúcha výmera 
192,96 m2 

 
Celková výmera k prislúchajúcim podielom predstavuje zaokrúhlene 6.312 m2  
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania.   
Účelom zámeny je vzájomné vysporiadanie spoluvlastníckych podielov.  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 676 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
II.  u r č u j e   
 

prevod majetku – zámenu nehnuteľností  medzi Mestom Trenčín a Annou 
Janáčovou rod. Koreňovou nasledovne : 

 
A/ pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín – novovytvorená CKN parc.č. 977/50 ostatná 
plocha  o výmere 1023 m2 v k.ú. Trenčín, odčlenená GP z pôvodnej parc.č. 977/1 zapísanej 
na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  
 
za 
  
B/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½-ica na pozemku EKN parc.č. 1829/1 orná pôda 
o celkovej výmere 2045 m2, zapísaný na LV č. 8301 ako spoluvlastník Anna Janáčová rod. 
Koreňová v podiele ½-ica,  podielu prislúcha výmera  zaokrúhlene 1023 m2.  
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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III.  s c h v a ľ u j e   
 

zámenu nehnuteľností  medzi Mestom Trenčín a Annou Janáčovou rod. 
Koreňovou nasledovne : 
 
A/ pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín – novovytvorená CKN parc.č. 977/50 ostatná 
plocha  o výmere 1023  m2 v k.ú. Trenčín odčlenená GP z pôvodnej parc.č. 977/1 zapísanej 
na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  
 
 
za 
  
B/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½-ica na pozemku EKN parc.č. 1829/1 orná pôda 
o celkovej výmere 2045 m2, zapísaný na LV č. 8301 ako spoluvlastník Anna Janáčová rod. 
Koreňová v podiele ½-ica,  podielu prislúcha výmera  zaokrúhlene 1023  m2.  
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
  
 

U z n e s e n i e  č. 677 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/  u r č u j e 
 

 prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Ing. Henrichom 
Pavlíkom a manž. Evou  rod. Zbudilovou a to :  

 
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina : 

- pozemok CKN parc.č. 3444/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, k.ú. 
Trenčín  

- pozemok CKN  parc.č. 514/113  ostatná plocha o výmere 109 m2, k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

Celková výmera predstavuje 145 m2 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve  Ing. Henricha Pavlíka a manž.  Evy Pavlíkovej rod.  
Zbudilovej, zapísané na LV č. 9407  

- pozemok CKN parc. č. 3445/17 vodná plocha o výmere 102 m2,  k.ú. Trenčín 
- pozemok CKN parc.č. 3445/8 vodná plocha o výmere 19 m2, k.ú. Trenčín 
- pozemok novovytvorená  CKN parc.č. 3445/18 vodná plocha o výmere 24 m2, k.ú. 

Trenčín, odčlenená GP č. 17905095-067-10 z CKN parc.č. 3445/9  
Celková výmera predstavuje 145 m2. 
Účelom zámeny je vzájomné scelenie pozemkov. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 258/2009 Z.z. 
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
2/  s c h v a ľ u j e   
 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Ing. Henrichom Pavlíkom a manž. 
Evou  rod. Zbudilovou a to :  

 
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina : 

- pozemok CKN parc.č. 3444/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, k.ú. 
Trenčín  

- pozemok CKN  parc.č. 514/113  ostatná plocha o výmere 109 m2, k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

Celková výmera predstavuje 145 m2 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve  Ing. Henricha Pavlíka a manž.  Evy Pavlíkovej rod.  
Zbudilovej, zapísané na LV č. 9407  

- pozemok CKN parc. č. 3445/17 vodná plocha o výmere 102 m2,  k.ú. Trenčín 
- pozemok CKN parc.č. 3445/8 vodná plocha o výmere 19 m2, k.ú. Trenčín 
- pozemok novovytvorená  CKN parc.č. 3445/18 vodná plocha o výmere 24 m2, k.ú. 

Trenčín, odčlenená GP č. 17905095-067-10 z CKN parc.č. 3445/9  
 

Celková výmera predstavuje 145 m2. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania 
Účelom zámeny je vzájomné scelenie pozemkov. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 678 
k Návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/  n e u r č u j e  

 

prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemkov v k.ú. Trenčín:  
a) novovytvorená C-KN parc.č. 974/2 ostatné plochy o výmere 655 m2, odčlenená GP č. 

36335924-153-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 974/2,  
b) novovytvorená C-KN parc.č. 3309/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere      26 m2 

odčlenená GP č. 36335924-153-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 3309/2,  
(výmera spolu 681 m2) pre Welington Real, a.s., za cenu 9,95 /m2 ročne, za účelom 
výstavby komunikácie na dobu odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu 
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komunikácie do doby právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu komunikácie 
a prevedenia komunikácie do  vlastníctva Mesta Trenčín za podmienok: 

- komunikácia bude spĺňať charakter účelovej komunikácie, 
- Welington Real, a.s. odkúpi pozemok v k.ú. Trenčín, parc.č. 974/5 od vlastníkov 

garáží a tento pozemok spolu s komunikáciou prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín, 
- kúpa pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 974/5 a komunikácie do vlastníctva Mesta 

Trenčín bude odporučená a schválená v orgánoch Mesta Trenčín. 
Celkové ročné nájomne predstavuje sumu  ..................................................  6.775,95 € 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
2/ n e s ch v a ľ u j e    
 

prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemkov v k.ú. Trenčín:  
 

a) novovytvorená C-KN parc.č. 974/2 ostatné plochy o výmere 655 m2, odčlenená GP č. 
36335924-153-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 974/2,  

b) novovytvorená C-KN parc.č. 3309/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere      26 m2 
odčlenená GP č. 36335924-153-10 z pôvodnej C-KN parc.č. 3309/2,  

(výmera spolu 681) pre Welington Real, a.s., za cenu 9,95 /m2 ročne, za účelom výstavby 
komunikácie na dobu odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu komunikácie 
do doby právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu komunikácie a prevedenia 
komunikácie do  vlastníctva Mesta Trenčín za podmienok: 

- komunikácia bude spĺňať charakter účelovej komunikácie, 
- Welington Real, a.s. odkúpi pozemok v k.ú. Trenčín, parc.č. 974/5 od vlastníkov 

garáží a tento pozemok spolu s komunikáciou prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín, 
- kúpa pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 974/5 a komunikácie do vlastníctva Mesta 

Trenčín bude odporučená a schválená v orgánoch Mesta Trenčín. 
Celkové ročné nájomne predstavuje sumu  .............................................  6.775,95 € 
 

 
U z n e s e n i e  č. 679 

k Návrhu zrušenie uznesenia MsZ č. 533 zo dňa 17.12.2009 a č. 566 zo dňa 
25.02.2010 a na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 A/ r u š í 
 

I. uznesenie MsZ č. 533 zo dňa 17.12.2009, ktorým MsZ v Trenčíne: 
 
1/ určilo prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemku vrátane stavby 
parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania 
parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) 
do podielového spoluvlastníctva takto: 
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1) Ivan FUKSA rod. Fuksa v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 

kúpnu cenu 680,72 €, 
2) Ing. Miroslav BEBJAK rod. Bebjak a manž. Ing. Marcela BEBJAKOVÁ rod. Žiklová 

v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
3) Ing. Karol ŠNÍDL rod. Šnídl v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru         20,51 

m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
4) Ing. Jarolím GALIOVSKÝ rod. Galiovský v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
5) Mgr. Jana KORBAŠOVÁ rod. Korbašová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
6) Jana MUCHOVÁ rod. Muchová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 

za kúpnu cenu 680,72 €, 
7) Ing. Peter MASÁR rod. Masár a manž. Slávka MASÁROVÁ rod. Hurbánková v 

podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
8) Patrícia ŠIMEČKOVÁ rod. Šimečková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
9) Ing. Anton ŠVANČARA rod. Švančara a manž. Anna ŠVANČAROVÁ rod. Hlásna v 

podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
10) Rastislav ĎURIŠ rod. Ďuriš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 

kúpnu cenu 680,72 €, 
11) Róbert MALINA rod. Malina v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 

kúpnu cenu 680,72 €, 
12) Monika CHLAPÍKOVÁ rod. Šrámková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
13) Ing. Milada FIGUROVÁ rod. Figurová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
14) Alena POČAROVSkÁ rod. Počarovská v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
15) Veronika REPASKÁ rod. Palenčárová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 

20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
16) MUDr. Ľuboš KOPRIVŇANSKÝ rod. Koprivňanský a manž. Angelika 

KOPRIVŇANSKÁ rod. Brathová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

17) Alžbeta PAPIERNIKOVÁ rod. Papierniková v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

18) Ľubomír LEHOCKÝ rod. Lehocký a manž. Ing. Alena LEHOCKÁ rod. Jánošíková v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

19) Ing. Miroslav TUREK a manž. Ing. Lívia TUREKOVÁ rod. Gajarská v podiele 
31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

20) Anna KIANICOVÁ rod. Kurejová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

21) Martin KOTRAS rod. Kotras v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru        20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

22) Ing. Danka STAŠÁKOVÁ rod. Stašáková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

23) Juraj DROBA rod. Droba v podiele 31/2760, čo predstavuje výmeru 10,25 m2, za 
kúpnu cenu 340,36 €, 
a Ing. Gabriela GACHALLOVÁ rod. Gachallová v podiele 31/2760, čo predstavuje 
výmeru 10,25 m2, za kúpnu cenu 340,36 €, 
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24) Lenka KVASNICOVÁ rod. Kvasnicová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

25) František BÚRI rod. Búri v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

26) Ing. Jozef JANDO rod. Jando  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

27) JUDr. Margita MIKOLÁŠKOVÁ rod. Lukáčová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

28) Ing. Natália SANTOVÁ rod. Santová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

29) Marián TUREK rod. Turek a manž. Sylvia TUREKOVÁ rod. Mokráňová  v podiele 
31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................... 19.740,88,- €  (594.714,-  Sk) 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 
2/ schválilo predaj pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - 
novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená 
GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, 
zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za 
kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) do podielového spoluvlastníctva takto: 

1) Ivan FUKSA rod. Fuksa v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Ing. Miroslav BEBJAK rod. Bebjak a manž. Ing. Marcela BEBJAKOVÁ rod. Žiklová 
v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Ing. Karol ŠNÍDL rod. Šnídl v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru         20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Ing. Jarolím GALIOVSKÝ rod. Galiovský v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Mgr. Jana KORBAŠOVÁ rod. Korbašová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

6) Jana MUCHOVÁ rod. Muchová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

7) Ing. Peter MASÁR rod. Masár a manž. Slávka MASÁROVÁ rod. Hurbánková v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

8) Patrícia ŠIMEČKOVÁ rod. Šimečková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

9) Ing. Anton ŠVANČARA rod. Švančara a manž. Anna ŠVANČAROVÁ        rod. 
Hlásna v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

10) Rastislav ĎURIŠ rod. Ďuriš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

11) Róbert MALINA rod. Malina v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

12) Monika CHLAPÍKOVÁ rod. Šrámková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

13) Ing. Milada FIGUROVÁ rod. Figurová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

14) Alena POČAROVSKÁ rod. Počarovská v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
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15) Veronika REPASKÁ rod. Palenčárová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

16) MUDr. Ľuboš KOPRIVŇANSKÝ rod. Koprivňanský a manž. Angelika 
KOPRIVŇANSKÁ rod. Brathová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

17) Alžbeta PAPIERNIKOVÁ rod. Papierniková v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

18) Ľubomír LEHOCKÝ rod. Lehocký a manž. Ing. Alena LEHOCKÁ rod. Jánošíková v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

19) Ing. Miroslav TUREK rod. Turek a manž. Ing. Lívia TUREKOVÁ rod. Gajarská v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

20) Anna KIANICOVÁ rod. Kurejová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

21) Martin KOTRAS rod. Kotras v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru        20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

22) Ing. Danka STAŠÁKOVÁ rod. Stašáková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

23) Juraj DROBA rod. Droba v podiele 31/2760, čo predstavuje výmeru 10,25 m2, za 
kúpnu cenu 340,36 €, 
a Ing. Gabriela GACHALLOVÁ rod. Gachallová v podiele 31/2760, čo predstavuje 
výmeru 10,25 m2, za kúpnu cenu 340,36 €, 

24) Lenka KVASNICOVÁ rod. Kvasnicová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

25) František BÚRI rod. Búri v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

26) Ing. Jozef JANDO rod. Jando  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

27) JUDr. Margita MIKOLÁŠKOVÁ rod. Lukáčová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

28) Ing. Natália SANTOVÁ rod. Santová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

29) Marián TUREK rod. Turek a manž. Sylvia TUREKOVÁ rod. Mokráňová  v podiele 
31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

Celkovo sa prevádza podiel vo výške 899/1380, čo predstavuje výmeru 594,77 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 19.740,88,- €  (594.714,-  Sk) 
 
II. uznesenie MsZ č. 566 zo dňa 25.02.2010, ktorým MsZ v Trenčíne: 
 
1/ určilo prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj spoluvlastníckeho podielu vo 
výške 31/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - 
novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená 
GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, 
zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za 
kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) pre Denisu Bielčikovú rod. Bielčikovú. Na 
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 20,51 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................. 680,72 € (20.507,- Sk) 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona              č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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2/ schválilo predaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1380 na pozemku vrátane stavby 
parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania 
parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) 
pre Denisu Bielčikovú rod. Bielčikovú. Na spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 20,51 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................ 680,72 € (20.507,- Sk) 
 
 

B/  
 
1/ u r č u j e  
 

prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemku vrátane stavby 
parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená C-KN parc.č. 2315/590 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená GP č. 36335924-033-09 
z C-KN parc.č. 2315/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, zapísaný na 
LV č. 1, za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu 
cenu vo výške 33,19 €/m2 do podielového spoluvlastníctva takto: 

 
a) vlastníkom bytov Halalovka 3371/65: 

1) Ing. Miroslav BEBJAK rod. Bebjak a manž. Ing. Marcela BEBJAKOVÁ rod. Žiklová 
v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Ing. Anton ŠVANČARA rod. Švančara a manž. Anna ŠVANČAROVÁ rod. Hlásna v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Alžbeta PAPIERNIKOVÁ rod. Papierniková v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Martin KOTRAS rod. Kotras v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru        20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
b) vlastníkom bytov Halalovka 3371/67: 

1) Ing. Karol ŠNÍDL rod. Šnídl v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru         20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Rastislav ĎURIŠ rod. Ďuriš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Róbert MALINA rod. Malina v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Pavol KORENAČKA rod. Korenačka v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Ing. Daniela JAROLÍMOVÁ rod. Jarolímová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

6) Ing. Danka STAŠÁKOVÁ rod. Stašáková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

7) JUDr. Milada SEDLIAKOVÁ rod. Medová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

8) Lenka KVASNICOVÁ rod. Kvasnicová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

9) František BÚRI rod. Búri v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 
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10) Ing. Jozef JANDO rod. Jando  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

11) JUDr. Margita MIKOLÁŠKOVÁ rod. Lukáčová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

12) Denisa BIELČIKOVÁ rod. Bielčiková  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
c) vlastníkom bytov Halalovka 3371/69: 

1) Ing. Jarolím GALIOVSKÝ rod. Galiovský v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Alena POČAROVSkÁ rod. Počarovská v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Ing. Miroslav TUREK a manž. Ing. Lívia TUREKOVÁ rod. Gajarská v podiele 
31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Ing. Natália SANTOVÁ rod. Santová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Ing. Milada FIGUROVÁ rod. Figurová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

6) Ing. Martin TOMÁŠ rod. Tomáš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
d) vlastníkom bytov Halalovka 3371/71: 

1) Jana MUCHOVÁ rod. Muchová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Ing. Peter MASÁR rod. Masár a manž. Slávka MASÁROVÁ rod. Hurbánková v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Patrícia ŠIMEČKOVÁ rod. Šimečková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Veronika REPASKÁ rod. Palenčárová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Marián TUREK rod. Turek a manž. Sylvia TUREKOVÁ rod. Mokráňová  v podiele 
31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 18.379,44 €  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
2/  s ch v a ľ u j e 
 
predaj pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená       
C-KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená GP č. 
36335924-033-09 z C-KN parc.č. 2315/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, 
zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za 
kúpnu cenu vo výške 33,19 €/m2 do podielového spoluvlastníctva takto: 
 
a) vlastníkom bytov Halalovka 3371/65: 

1) Ing. Miroslav BEBJAK rod. Bebjak a manž. Ing. Marcela BEBJAKOVÁ rod. 
Žiklová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 
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2) Ing. Anton ŠVANČARA rod. Švančara a manž. Anna ŠVANČAROVÁ  rod. Hlásna 
v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Alžbeta PAPIERNIKOVÁ  rod. Papierniková v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Martin KOTRAS  rod. Kotras v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru  20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
b) vlastníkom bytov Halalovka 3371/67: 

1) Ing. Karol ŠNÍDL  rod. Šnídl v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru  20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Rastislav ĎURIŠ rod. Ďuriš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Róbert MALINA  rod. Malina v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Pavol KORENAČKA  rod. Korenačka v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Ing. Daniela JAROLÍMOVÁ  rod. Jarolímová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

6) Ing. Danka STAŠÁKOVÁ rod. Stašáková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

7) JUDr. Milada SEDLIAKOVÁ  rod. Medová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

8) Lenka KVASNICOVÁ  rod. Kvasnicová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

9) František BÚRI  rod. Búri v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za 
kúpnu cenu 680,72 €, 

10) Ing. Jozef JANDO rod. Jando  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, 
za kúpnu cenu 680,72 €, 

11) JUDr. Margita MIKOLÁŠKOVÁ  rod. Lukáčová v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

12) Denisa BIELČIKOVÁ  rod. Bielčiková  v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
c) vlastníkom bytov Halalovka 3371/69: 

1) Ing. Jarolím GALIOVSKÝ  rod. Galiovský v podiele 31/1380, čo predstavuje 
výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

2) Alena POČAROVSKÁ  rod. Počarovská v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Ing. Miroslav TUREK  rod. Turek a manž. Ing. Lívia TUREKOVÁ  rod. Gajarská         
v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Ing. Natália SANTOVÁ rod. Santová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Ing. Milada FIGUROVÁ  rod. Figurová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

6) Ing. Martin TOMÁŠ  rod. Tomáš v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
d) vlastníkom bytov Halalovka 3371/71: 

1) Jana MUCHOVÁ  rod. Muchová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 
m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 



22 
 

2) Ing. Peter MASÁR rod. Masár a manž. Slávka MASÁROVÁ rod. Hurbánková v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

3) Patrícia ŠIMEČKOVÁ  rod. Šimečková v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

4) Veronika REPASKÁ rod. Palenčárová v podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 
20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

5) Marián TUREK  rod. Turek a manž. Sylvia TUREKOVÁ rod. Mokráňová  v 
podiele 31/1380, čo predstavuje výmeru 20,51 m2, za kúpnu cenu 680,72 €, 

 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 18.379,44 €  

 
 

U z n e s e n i e  č. 680 
k Návrhu na výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/  u r č u j e  

 
výpožičku pozemkov nachádzajúcich sa v: 
k.ú. Trenčín 

- časť parc.č. 3271/5, Ul. Hviezdoslavova, Obvodný úrad 
- časť parc.č. 756/1, NS Družba 
- časť parc.č. 3269/5, Ul. Vajanského, OD Prior 
- časť parc.č. 1115/1, Ul. Hviezdoslavova, KaMC   
- časť parc.č. 2180/302, Ul. gen. Svobodu, OC Južanka 
- časť parc.č. 810/7, Ul. gen. M.R. Štefánika, Billa 
- časť parc.č. 2180/281, zadný vchod do OC Južanka 
- časť parc.č. 3280, Mierové námestie, KIC 
- časť parc.č. 1260/3, Námestie SNP, mestský park 

k.ú. Kubra 
- časť parc.č. 2287/1, Nám. Dr. Prof. Hlaváča 
- časť EKN parc.č. 2757/11, Ul. Kubranská, zástavka MHD 

k.ú. Zlatovce 
- časť parc.č. 980/1, Ul. Zlatovská, OD Úspech 

pre Kultúrno-informa čné centrum Trenčín, n.o., za účelom umiestnenia propagačných 
stojanov, na dobu neurčitú od 01.10.2010.  
Vypožičiavateľ sa zaväzuje nepovoliť reklamy a propagáciu politických strán, náboženských 
siekt, spoločenských hnutí, združení, alebo aktivít, ktorých pôsobenie by bolo v rozpore so 
zákonom, ohrozovalo by dobré mravy alebo by iným spôsobom zneužívalo poslanie KIC 
Trenčín, n.o. ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby. 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2/  s c h v a ľ u j e 
 

výpožičku pozemkov nachádzajúcich sa v: 
k.ú. Trenčín 

- časť parc.č. 3271/5, Ul. Hviezdoslavova, Obvodný úrad 
- časť parc.č. 756/1, NS Družba 
- časť parc.č. 3269/5, Ul. Vajanského, OD Prior 
- časť parc.č. 1115/1, Ul. Hviezdoslavova, KaMC   
- časť parc.č. 2180/302, Ul. gen. Svobodu, OC Južanka 
- časť parc.č. 810/7, Ul. gen. M.R. Štefánika, Billa 
- časť parc.č. 2180/281, zadný vchod do OC Južanka 
- časť parc.č. 3280, Mierové námestie, KIC 
- časť parc.č. 1260/3, Námestie SNP, mestský park 

k.ú. Kubra 
- časť parc.č. 2287/1, Nám. Dr. Prof. Hlaváča 
- časť EKN parc.č. 2757/11, Ul. Kubranská, zástavka MHD 

k.ú. Zlatovce 
- časť parc.č. 980/1, Ul. Zlatovská, OD Úspech 

pre Kultúrno-informa čné centrum Trenčín, n.o., za účelom umiestnenia propagačných 
stojanov, na dobu neurčitú od 01.10.2010. 
Vypožičiavateľ sa zaväzuje nepovoliť reklamy a propagáciu politických strán, náboženských 
siekt, spoločenských hnutí, združení, alebo aktivít, ktorých pôsobenie by bolo v rozpore so 
zákonom, ohrozovalo by dobré mravy alebo by iným spôsobom zneužívalo poslanie KIC 
Trenčín, n.o. ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 681 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 173 bod 5/ zo dňa 17.12.2007  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
   r u š í 
 
 

s účinnosťou od 17.12.2007 uznesenie MsZ č. 173 bod 5/ zo dňa 17.12.2007, ktorým 
MsZ v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce za kúpnu 
cenu 290,- Sk/m2 pre Stavokov spol. s.r.o. Trenčín za účelom scelenia areálu : 

 
- novovytvorená parc.č. 20/3 ostatná plocha o výmere 5129 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pôvodnej parc.č. 20/3 
- novovytvorená parc.č. 11/1 zastavaná plocha o výmere 585 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pôvodnej parc.č. 11 
- novovytvorená parc.č. 20/2 ostatná plocha o výmere 2842 m2, vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pôvodnej parc.č. 20/1 
 

Celková výmera pozemkov ........................................................................... 8556 m2 
Celková kúpna cena pozemkov ........................................................... 2.481.240,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 682 
k Informácií o hospodárení mesta a možnosť navrhnutia ozdravného režimu  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
   b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 Informáciu o hospodárení mesta a možnosť navrhnutia ozdravného režimu 
 
 

U z n e s e n i e  č. 683 
k Návrhu na predĺženie splatnosti kontokorentného úveru č. 04/054/09 od Dexia 
banky, a.s.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e 
 
 predĺženie splatnosti kontokorentného úveru č. 04/054/09 od Dexia banky, a.s. 
z 22.11.2010 na 22.11.2011 
 
 

U z n e s e n i e  č. 685 
k Návrhu na zriadenie a prevádzkovanie nocľahárne, vytvorenie nízkoprahového 
denného centra a terénnej sociálnej služby – streetworku Sociálnymi službami Mesta 
Trenčín m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

zriadenie a prevádzkovanie  nocľahárne,  vytvorenie nízkoprahového denného centra 
a terénnej sociálnej služby – streetworku Sociálnymi službami Mesta Trenčín, m.r.o., 
Piaristická 42, Trenčín od 01.01. 2011 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 686 
k Návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny a Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, 
m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2011.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e  
 

A/ zmenu Zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od    
 01.01.2011 
 

  B/ zmenu Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2011 
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U z n e s e n i e  č. 687 
k Návrhu VZN č. 7/2010, ktorým sa ruší VZN č. 6/2008 o povoľovaní reklamných, 

propagačných a informačných zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e  
 
 VZN č. 7/2010, ktorým sa ruší VZN č. 6/2008 o povoľovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 689 
K IB Správcovskej, s.r.o. – odstúpenie od zmluvy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e  
 
 vypovedanie zmluvy medzi Mestom Trenčín a IB Správcovskou s.r.o., ktorá bola 
schválená uznesením č. 262 z 26.06.2008 

 
 
 
 

Ing. Branislav  C E L L E R                    Ing. František O R O L Í N 
              primátor                  prednosta  
         mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
P. Martin  B A R Č Á K, dňa .................................................................... 
 
 
Ing. Dušan  G Á L I K, dňa ..................................................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Martina Uhliarová., 
    dňa 22.11.2010 
 


