
U Z N E S E N I A  
 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 17.12.2007 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 168 
 k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 169 
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 

2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e  
 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2008. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 170 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 

1/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 337/2, ostatná plocha vo výmere 369 m2 pre Ing. 
Dušana Jasečka za účelom scelenia pozemkov a rozšírenia záhrady, za cenu 2.000,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje  ....................................................... 738.000,- Sk 
 

                                       
2/ predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Zlatovce parc. č. 558/185 zastavaná plocha  vo 
výmere 1 m2 a parc. č. 558/187 zastavaná plocha vo výmere 1 m2, odčlenené z pozemku 
parc. č. 558/1 geometrickým plánom č. 31321704-433/2007 overeným dňa 15.08.2007 pre 
Rudolfa Petríka v podiele 1/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
garážou, za cenu 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 800,- Sk 
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3/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín: 
– C-KN parc.č. 3375/19 ostatná plocha o výmere 39 m2,  
– C-KN parc.č. 3585/1   ostatná plocha o výmere 56 m2, 
oba zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
– novovytvor.parc.č. 3485/1 ostatná plocha o výmere 45 m2, odčlenená GP č. 17905095-097-
07 zo dňa 05.12.2007 z pôvodnej E-KN parc.č. 3485, k.ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
– novovytvor.parc.č. 3586 ostatná plocha o výmere 47 m2, odčlenená GP č. 17905095-097-07 
zo dňa 05.12.2007 z pôvodnej E-KN parc.č. 1179/1, k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísanej na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
pre Ing. Petra Takáča a manž., za účelom scelenia pozemkov využívaných ako záhrada na 
ul. Osloboditeľov v Trenčíne, za cenu 500,-Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................... 93.500,-Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 171 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ a na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/   r u š í  
 

s účinnosťou od 29.10.1998 uznesenie MsZ č. 156 bod 1. zo dňa 29.10.1998, ktorým 
MsZ v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorené 
parcely číslo : 
 2315/134 v ½-ci za kúpnu cenu 6.800,-Sk, 

2315/149 v 1/20-ine za kúpnu cenu 6.800,-Sk, 
2315/150 v 1/119-ine a 2315/213 v 1/119-ine obe za kúpnu cenu 363,-Sk, 
2315/152 v 1/119-ine, 2315/211 v 1/119-ine a 2315/212 v 1/119-ine všetky 

za kúpnu cenu 66,-Sk, 
 

kúpna cena spolu predstavuje 12.629,-Sk, slovom dvanásťtisícšesťstodvadsaťdeväť 
slovenských korún, Romanovi Ďurišovi a manž. Anne rod. Fedorovej, obaja bytom 
Halalovka 32, Trenčín, 

 
2/  s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín :  
a/ parc.č. 2315/134 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2 

(LV č. 6741 vlastník Mesto Trenčín v ½-ci), v podiele ½-ica za kúpnu cenu 7.200,- Sk,  
    b/ parc.č. 2315/149 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 354 m2  
(LV č. 6295 vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/20-ina), v podiele 1/20-ina za kúpnu cenu 
5.310,- Sk, 

c/  - parc.č. 2315/150 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  56 m2, 
     - parc.č. 2315/152 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   9 m2, 
     - parc.č. 2315/211 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   9 m2, 
     - parc.č. 2315/212 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   8 m2, 
     - parc.č. 2315/213 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 80 m2 

 2



(LV č. 6119 vlastník Mesto Trenčín v podiele 3/119-iny), v podiele 1/119-ina za kúpnu cenu 
408,-Sk, pre kupujúcich Romana Ďuriša a manž. za účelom majetkového vysporiadania 
pozemkov v areáli hromadných garáží na ul. Halalovka v Trenčíne. 
      Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................. 12.918,-Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 172 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 224 zo dňa 28.11.2002 a na predaj 

nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1.   r u š í  
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 224 zo dňa 28.11.2002, ktorým 
bol schválený predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Považskej ulici v k. ú. 
Kubra:   
- novovytvorená parc. č. 222/2, ost. plocha vo výmere 3460 m2 za účelom výstavby a 
prevádzkovania tenisových kurtov a športovísk so zázemím za kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
- novovytvorená parc. č. 222/3, ost. plocha vo výmere 66 m2 za účelom výstavby a 
prevádzkovania objektu technicko-hospodárskeho zabezpečenia športovísk a detského ihriska 
za kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
obe odčlenené z pôvodnej parc. č. 222, ost. plocha vo výmere 4923 m2 geometrickým plánom 
č. 1099/02, overeným dňa 15.11.2002, pre Gabriela Martišku 
za celkovú kúpnu cenu     .... 1 090.800,- Sk 
 
 
2.   s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Považskej ulici v k. ú. Kubra 
novovytvorené:   
- parc. č. 222/6,   ost. plocha vo výmere 1381 m2,  
- parc. č. 222/7,   ost. plocha vo výmere   666 m2,  
- parc. č. 222/8,   ost. plocha vo výmere   670 m2,  
- parc. č. 222/9,   ost. plocha vo výmere   645 m2,  
- parc. č. 2337/4, ost. plocha vo výmere     37 m2,  
- parc. č. 2337/5, ost. plocha vo výmere       4 m2,  
- parc. č. 2337/6, ost. plocha vo výmere     33 m2 a  
- parc. č. 2337/7, ost. plocha vo výmere       1 m2,  
spolu výmera pozemkov 3437 m2, za účelom výstavby a prevádzkovania tenisových kurtov 
a športovísk so zázemím za kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
- parc. č. 222/5, zast. plocha vo výmere   95 m2 za účelom výstavby a prevádzkovania 
objektu technicko-hospodárskeho zabezpečenia športovísk a detského ihriska za kúpnu cenu 
800,- Sk/m2, 
pozemky sú odčlenené z parc. č. 222 a 2337/1 geometrickým plánom č. 241/2006, overeným 
dňa 14.12.2006 pre Gabriela Martišku 
za celkovú kúpnu cenu      ....     1 107.100,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 173 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 
3/ predaj pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 3397/8, zast. plocha vo výmere 27 m2, odčlenený 
z pozemku parc. č. 3397/2 geometrickým plánom č. 197/07 zo dňa 03.12.2007, pre 
Slovenský zväz záhradkárov, ZO č. 15 - 13, Vašíčkové sady Trenčín za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod studňou a priľahlého pozemku, za cenu 500,- 
Sk/m2.    
Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................   13.500,- Sk 
 

                                       
4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín  – novovytvor.parc.č. 3487/15 ostatná 
plocha o výmere 214 m2, odčlenená GP č. 40191974-3/2007 zo dňa 05.12.2007 z pôvodnej 
parc.č. 3487/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre FAYN, s.r.o. 
Trenčín, za účelom scelenia pozemku na výstavbu „Mestského vilového domu“ – lokalita ul. 
Partizánska, Nad tehelňou v Trenčíne, so zriadením vecného bremena vo verejnom záujme 
v prospech Mesta Trenčín, za účelom zachovania prístupu k susednej záhradkovej osade 
v smere z ul. Nad tehelňou. Kúpna cena predstavuje sumu 2.000,-Sk/m². Rozsah vecného 
bremena je daný uvedeným GP.  
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 428.000,- Sk 
 
 
5/ 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 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 174 
k Návrhu na predaj nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 
predaj pozemkov – v území „Priemyselnej zóny – Trenčín, Bratislavská ul.” za 

kúpnu cenu 600,- Sk/m2: 
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A/ pre Q-EX, a.s., Trenčín 
1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/280 orná pôda o výmere 6190 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/244 
za kúpnu cenu 3,714.000,- Sk 

2. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/291 orná pôda o výmere 6980 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/116, 
parc. č. 801/117, E-KN parc. č. 342/25, E-KN parc. č. 342/26, E-KN parc. č. 342/28, 
E-KN parc. č. 342/29, E-KN parc. č. 416/2  za kúpnu cenu 4,188.000,- Sk 

 
B/ pre Envitech, s.r.o., Trenčín 

1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/281 orná pôda o výmere 2803 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/244 
za kúpnu cenu 1,681.800,- Sk 

2. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/282 orná pôda o výmere 761 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  E-KN parc. č. 
416/1 za kúpnu cenu 456.600,- Sk 

3. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/283 orná pôda o výmere 6 m2 vytvorená 
geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 416/2 za 
kúpnu cenu 3.600,- Sk 

4. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/241 orná pôda o výmere 926 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/241 
za kúpnu cenu 555.600,- Sk 

5. v k.ú. Záblatie - parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2  za kúpnu cenu 
82.800,- Sk 

6. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/284 orná pôda o výmere 1 m2 vytvorená 
geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  E-KN parc. č. 343 za 
kúpnu cenu 600,- Sk 

 
C/ pre Jozefa Igaza – TLAČIVÁ - PAPIER 

1. v k.ú. Záblatie - parc. č. 815/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 4547 m2 za kúpnu 
cenu 2,728.200,- Sk 

2. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. č. 
423/38 za kúpnu cenu 238.800,- Sk 

3. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/7 trvalé trávnaté porasty o výmere 4288 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/39 za kúpnu cenu 2,572.800,- Sk 

4. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/8 trvalé trávnaté porasty o výmere 2724 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/40 za kúpnu cenu 1,634.400,- Sk 

5. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/9 trvalé trávnaté porasty o výmere 3377 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/41 za kúpnu cenu 2,026.200,- Sk 

6. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3992 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/42 za kúpnu cenu 2,395.200,- Sk 
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7. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/11 trvalé trávnaté porasty o výmere 4572 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/43 za kúpnu cenu 2,743.200,- Sk 

8. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/12 trvalé trávnaté porasty o výmere 5333 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/44 za kúpnu cenu 3,199.800,- Sk 

9. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 5755 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/45 za kúpnu cenu 3,453.000,- Sk 

10. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 807/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 10305 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-086-07 z pôvodnej  E-KN parc. 
č. 423/46, E-KN parc. č. 423/47 a E-KN parc. č. 423/49 za kúpnu cenu 6,183.000,- 
Sk 

 
D/ pre VMA Slovakia, s.r.o. Trenčín 

1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/299 orná pôda o výmere 4698 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/235 
za kúpnu cenu 2,818.800,- Sk 

2.  v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/300 orná pôda o výmere 159 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/236 
za kúpnu cenu 95.400,- Sk 

3. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/301 orná pôda o výmere 381 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/237 
za kúpnu cenu 228.600,- Sk 

4. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/302 orná pôda o výmere 55 m2 vytvorená 
geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 801/238 za kúpnu 
cenu 33.000,- Sk 

5. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 803/21 trvalý trávnatý porast o výmere 616 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-096-07 z pôvodnej  parc. č. 803/2 
za kúpnu cenu 369.600,- Sk 

6. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/12 trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2 za kúpnu cenu 
4.800,- Sk 

7. v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/13 trvalý trávnatý porast o výmere 67 m2 za kúpnu cenu 
40.200,- Sk 

8. v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc. č. 7/4 trvalý trávnatý porast o výmere 4023 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 17905095-096-07 z pôvodnej  parc. č. 7/2 za 
kúpnu cenu 2,413.800,- Sk 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 175 

k Návrhu na kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
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1/ kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Zlatovce,  
parc.č. 20/88 zastavaná plocha o výmere 780 m2 a parc.č. 20/89 zastavaná plocha o výmere 
397 m2 od podielových spoluvlastníkov  zapísaných na LV č. 2950 pre k.ú. Zlatovce, ktorí sú 
členmi Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Trenčianske Biskupice, za účelom 
prípravy územia pre výstavbu priemyselného parku a environparku v súlade s územným 
plánom mesta, za cenu 290,- Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 1177  m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 341.330,- Sk 
 
2/ kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 za účelom 
prípravy územia „Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská II.“: 
- E-KN parcela č. 423/38 trvalý trávnatý porast o výmere 5755 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1600 ako vlastník Ján Minárech 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................2,014.250,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 176 
k Návrhu na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsR č. 134 zo dňa 14.08.2007, na 

zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 a návrh na kúpu a následný 
predaj nehnuteľností 

 
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. 41, ktorým 
Mestské zastupiteľstvo 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: 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník Emília Goliášová, rod. Kmeťová 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku .....................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ............................................................................................... 732.110,- Sk 
 

 7



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: 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku .....................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ............................................................................................... 732.110,- 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 52,031.560,75,- Sk na 51,299.450,75,- Sk. 

 
 
3/ s ch v a ľ u j e   
 
 A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov 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. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2, 
zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník Emília Goliašová, rod. Kmeťová 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 910.166,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku .....................................................................  5. 856,- Sk 
Cena spolu   ............................................................................................... 916.022,- Sk 
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2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/300 orná pôda o výmere 45 m2 vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 458/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
222 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/223 orná pôda o výmere 148 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 458/2 orná pôda o výmere 2481 m2 (diel 
145 GP), 

zapísané na LV č. 4716 ako vlastník  
Mária Halgošová, rod. Nemcová v podiele 1/1 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 176.633,- Sk 
 
3/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/340 orná pôda 
o výmere 165 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/11 orná 
pôda o výmere 481 m2 (diel 262 GP) 
zapísaný na LV č. 4725 ako vlastník  
Juraj Rehák, rod. Rehák v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ............................................................................................. 75.504,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP) 
zapísaný na LV č. 4685 ako vlastník  
Daniel Bulko, rod. Bulko v podiele 1/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 3.126,50,- Sk 
 
5/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP) 
zapísaný na LV č. 4685 ako vlastník  
Ingrid Cverenkárová, rod. Bulková v podiele 1/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 3.126,50,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník  
Anna Bulková, rod. Izraelová v podiele 1/20 
za kúpnu cenu ............................................................................................. 13.224,- Sk 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1127/132 zast. plocha o výmere 244 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/10 zast. plocha o výmere 2979 m2 
(diel 49 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1127/127 zast. plocha o výmere 13 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/2 zast. plocha o výmere 5843 m2 
(diel 44 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 1127/128 zast. plocha o výmere 93 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/2 zast. plocha o výmere 5843 m2 
(diel 45 GP), 

zapísané na LV č. 4647, podiel 112/22920 
- novovytvorená parc.č. 1126/9 trv. tráv. porast o výmere 16 m2 vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1125/2 trv. tráv. porast o výmere 1683 
m2 (diel 10 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/73 trv. tráv. porast o výmere 499 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1127/1 trv. tráv. porast o výmere 2177 
m2 (diel 29 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/41 trv. tráv. porast o výmere 2 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1127/1 trv. tráv. porast o výmere 2177 
m2 (diel 41 GP), 

zapísané na LV č. 4828, podiel 14/2865 
ako vlastník Erika Gabrhelová, rod. Pavlovičová 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 4.167,- Sk 

 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................... 1,191.803,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov 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. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 726.211,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku .....................................................................  5. 856,- Sk 
Cena spolu   ............................................................................................... 732.067,- Sk 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/300 orná pôda o výmere 45 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 458/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
222 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/223 orná pôda o výmere 148 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 458/2 orná pôda o výmere 2481 m2 (diel 
145 GP), 

zapísané na LV č. 4716 v celosti 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 176.633,- Sk 
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3/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/340 orná pôda 
o výmere 165 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/11 orná 
pôda o výmere 481 m2 (diel 262 GP) 
zapísaný na LV č. 4725,  podiel 1/2 
za kúpnu cenu ............................................................................................. 75.504,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP) 
zapísaný na LV č. 4685, podiel 1/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 3.126,50,- Sk 
 
5/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP) 
zapísaný na LV č. 4685, podiel 1/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 3.126,50,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/20 
za kúpnu cenu ............................................................................................. 13.224,- Sk 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1127/132 zast. plocha o výmere 244 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/10 zast. plocha o výmere 2979 m2 
(diel 49 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1127/127 zast. plocha o výmere 13 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/2 zast. plocha o výmere 5843 m2 
(diel 44 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1127/128 zast. plocha o výmere 93 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 1127/2 zast. plocha o výmere 5843 m2 
(diel 45 GP), 

zapísané na LV č. 4647, podiel 112/22920 
- novovytvorená parc.č. 1126/9 trv. tráv. porast o výmere 16 m2 vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1125/2 trv. tráv. porast o výmere 1683 
m2 (diel 10 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/73 trv. tráv. porast o výmere 499 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1127/1 trv. tráv. porast o výmere 2177 
m2 (diel 29 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/41 trv. tráv. porast o výmere 2 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1127/1 trv. tráv. porast o výmere 2177 
m2 (diel 41 GP), 

zapísané na LV č. 4828, podiel 14/2865 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 4.167,- Sk 
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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. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................... 1,007.848,- Sk 

 
 
 
 

U z n e s e n i e č. 177 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 r u š í 
 

s účinnosťou od 19.06.2007 uznesenie MsZ č. 41 zo dňa 19.06.2007, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici M. Šoltésovej v Trenčíne – 
k.ú. Trenčín: 
a/ objekty (LV č. 1) : 

– pošta 3 – súp. číslo 1725, orientačné číslo 2 na pozemku parc.č. 1531/180, 
– bývalé Spoje – súp. číslo 3024 na pozemku parc.č. 1531/182, 

b/ pozemky (LV č. 1 a LV č. 5785) : 
– 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, 
– parc.č. 1531/160 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 338 m2 (spoločný dvor) 

v podiele 43/100 (t.j. zaokrúhlene 145 m2), pre Slovenská pošta, a.s. Banská 
Bystrica, za celkovú kúpnu cenu ................................... 4,100.000,-Sk.  

 
 
 

U z n e s e n i e č. 178 
 k Návrhu na nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
I.  s účinnosťou od 01.01.2008 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
1./  Školských  zariadení  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Kubranská  cesta č.20,  911 01  
Trenčín 

 
STAVBY 
invent.číslo názov obstar.cena v Sk

STA - 1/801/6157  Materská škola Kubra, s.č. 20 6 789 836,00
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2./   Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
912 50 Trenčín 
 
 

invent. číslo názov obstar.cena v Sk 
757/0013 informačná tabuľa Brezina 1 904,00
7/615/2030 pamätná tabuľa Ľ. Stárka 75 000,00
7/615/2007 pamätná tabuľa k výročiu oslobodenia 75 000,00

SPOLU     151 904,00
 
 
 
II.  s účinnosťou od 01.01.2008 vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy: 

 
1./    Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
912 50 Trenčín 
 

K O N T A J N E R O V É   M I E S T A 
inv. číslo názov obstar.cena v Sk 
1280 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 14 - vedľa škôlky 129 349,00
1281 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 16 - nad garážami 56 550,00
1282 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 20 - oproti kotolni 152 278,00
1283 kontajnerové miesto Novomeského č. 1 - nad garážami 
  kontajnerové miesto Novomeského č. 2 - vedľa garáží 

102 335,00

1284 kontajnerové miesto Novomeského č. 9 - nad garážami 
  kontajnerové miesto Novomeského č. 10 - vedľa garáží 

267 504,00

1285 kontajnerové miesto J. Halašu č. 22 - vedľa garáží 185 529,00
1286 kontajnerové miesto J. Halašu č. 14 - vedľa garáží 406 433,00
1287 kontajnerové miesto J. Halašu č. 1 - nad garážami 99 200,00
1288 kontajnerové miesto J. Halašu č. 4 - vedľa garáží 323 372,00
1305 kontajnerové miesto Bazovského č. 6 - oproti vchodu 149 268,00
1306 kontajnerové miesto Bazovského č.12 - oproti vchodu 143 574,00
inv. číslo názov obstar.cena v Sk
1307 kontajnerové miesto Duklianskych hrdinov                       

- oproti predajni Seko - Dapa 
123 041,00

1308 kontajnerové miesto J. Halašu č. 5 - nad garážami 115 498,00
1309 kontajnerové miesto J. Halašu č. 7 - vo verejnej zeleni 117 498,00
1310 kontajnerové miesto J. Halašu č. 9 - vo verejnej zeleni 109 120,00
1915 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 1, 3, 5 - pri garážach  
  kontajnerové miesto Západná č. 18, 24 - oproti vchodom
  kontajnerové miesto Liptovská č. 3 - vedľa domu 

607 440,00

SPOLU     3 087 989,00
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O P O R N É  M Ú R Y 
inv. číslo názov obstar.cena v Sk 
684 oporný múr Šmidkeho 7 - 11 zádná stena garáží 1 535 390,00
715 oporný múr Šafárikova č. 12 - 20 zadná stena garáží 3 768 551,00
726 oporný múr Hviezdoslavova 3 - 23 (za OC Centrum) 1 730 913,00
739 oporný múr Kubra pri obchode 34 100,00
761 oporný múr gen Svobodu - zadná stena garáží 1 297 433,00
764 oporný múr J. Halašu 2 -22 zadná stena garáží 994 330,00
776 oporný múr Šmidkeho 1, 3, 5 zadná stena garáží 24 084,00
804 oporný múr št. cesta II/507 - oporné múry pri 

chodníkoch, podchodoch 
1 850 043,00

2046 oporný múr rekonštrukcia múru mest. opevnenia 149 980,80
2048 oporný múr dialničný privádzač - oporný múr pri 

Drevone 
1 692 044,00

2063 oporný múr Horný Šianec - rekonštrukcia 5 406 020,40
SPOLU     18 482 889,20
 

S T U D N E 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
506 studňa Belá (v súčasnosti už vodovod) 1 975 000,00
687 verejná studňa   13 510,00
688 verejná studňa   103 590,00
689 verejná studňa   12 177,00
690 verejná studňa   26 067,00
819 verejná studňa   28 413,00
822 verejná studňa   16 236,00
825 verejná studňa   32 597,00
826 verejná studňa   27 940,00
827 verejná studňa   12 300,00
828 verejná studňa   12 300,00

SPOLU     2 260 130,00
 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
858 obojstranné niky Juh-Soblahov 661 009,00
 

M O S T Y 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
686 most vrátane priepustu 10 710,00
799 most č. 2 Orech. potok 317 626,00
829 cestný most cez Zlatov. potok 149 526,00
830 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00
831 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00
832 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00
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833 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00
834 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00
835 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00

SPOLU     1 302 658,00
 
 
2./  Školských  zariadení  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Kubranská  cesta č.20,  911 01  
Trenčín 
 

inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
1/801/131 kotolňa (kúrenie - plyn) - ERES, s.r.o. od 1.1.2008 478 855,70
 
 
inv. číslo názov obstar.cena v Sk
756-0054 -
0071 

Stoličky JUNIOR - žltý op. + sed – 18 ks 17 100,00

5/402/38 PC zostava 34 303,30
SPOLU   51 403,30
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 179 
 k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 
neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve mesta Trenčín v znení noviel 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
I.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2201 v 
Trenčíne, Ulica Hodžova, orientačné číslo 94 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 9326, pozemku  parc. č. 1469/31 o výmere 
576 m2 a priľ. pozemku parc. č. 1469/32 o výmere 932 m2,  zapísaných na LV č. 9326, k. ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 7  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      87/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      107.579,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 44.450,- Sk 

Ladislavovi Truskovi, rod. Truskovi a manželke  Andrei Truskovej, rod.    
Krajmerovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.274,- Sk. Zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.511,- Sk. 
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V dome súp. č. 2201, Ulica Hodžova je spolu 16 bytov a jeden nebytový priestor. Doteraz 
bolo v tomto dome odpredaných 14 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  
dome súp. č. 2201 vo vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt a nebytový priestor. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov „BEZBARIEROVKA“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
II.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu III. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 499 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo 16, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.3943, pozemku  parc. č. 1345/3 o výmere 
338 m2 zapísaného na LV č. 6302 a priľ. pozemkov parc.č. 1345/1 o výmere 855 m2 a parc. 
č. 1345/7 o výmere 637 m2, zapísaných na LV č. 6135, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 
 
 
      1.   byt č. 6 pozostávajúci z  1 obytnej  miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            44/453   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu    
            cenu 8.213,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 52.285,- Sk 
            Vladimírovi Ferenyimu , rod. Ferenyimu a manželke Margite Ferenyiovej, rod.     
            Balajovej. 
            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 499 Ulica Kukučínova je spolu 6 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 5 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č.499 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 499“. Kupujúci  vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
III.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu III. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 471 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6358, pozemku  parc. č. 1354/2 o výmere 
603 m2 ,zapísaného na LV č. 6358, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 3 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             43/1061  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
             cenu 7.887,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.225,-Sk  

 Danielovi Betíkovi, rod. Betíkovi.                             
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcim bola  

             zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.  
             v znení neskorších predpisov vo výške  3.380,- Sk. 
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V dome súp. č. 471, Ulica Kukučínova je spolu 20 bytov . Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov . Kupujúci vyhlásil, že správou spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku poverí  po nadobudnutí vlastníctva k bytu Služby pre bývanie 
s.r.o., s ktorou uzatvorí zmluvu o výkone správy. 
 
 
IV. 
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1464 v 
Trenčíne, Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 15 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3950, pozemku  parc. č.1553/28 o výmere 
472 m2 ,  zapísaného na LV č. 6107, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 10  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      78/890 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      16.089,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.795,- Sk 

Hedvike Laiferovej, rod.  Kozlerovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 1464 Ulica M. Rázusa je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 1464 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1464“. Kupujúca  vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
V. 
odpredaj nehnuteľného majetku 86/3490 - ín  pozemku  parc. č. 1870  zast. plocha o výmere 
1366 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 6055,  k. ú. Trenčín , 
MUDr. Petrovi Loviškovi , rod. Loviškovi a manželke PhDr. Danici Loviškovej, rod. 
Bielikovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1177, Ul. 28. októbra v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 30 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. R IV. 1332/90 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  86/3490 pozemku zo zast. plochy  o výmere 1366 m2 predstavuje 33,54 
m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2, zák. 182/93 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 117,- Sk.  
Kúpna cena podielu na pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
 
VI. 
odpredaj nehnuteľného majetku 78/1330 - ín  pozemku  parc. č. 1553/32 , zast. plocha o 
výmere 694 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5921,  k. ú. Trenčín , 
Ing. Michalovi Mravíkovi , rod. Mravíkovi a Anne Kunicovej Mravíkovej, rod. 
Králikovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1669, Ul. Gen. Viesta v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 8 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. V 1333/94 a Z 715/2002 na Správe katastra v Trenčíne.  
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Predávaný podiel  78/1330 pozemku zo zast. plochy   o výmere 694 m2 predstavuje 40,74 m2, 
takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, zák. 182/93 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 20.370,- Sk.  
Kúpna cena podielu na pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
VII. 
odpredaj nehnuteľného majetku 54/1790 - ín  pozemku  parc. č. 1627/70 , zast. plocha o 
výmere 1454 m2 a priľahlej parc.č. 1627/350 , zast. plocha o výmere 674 m2, ktoré sú 
zapísané na Správe katastra Trenčín na LV č. 6258,  k. ú. Trenčín , 
Michalovi Plšekovi, rod.  Plšekovi a manželke Andrei Plšekovej, rod. Ďuriškovej. 
Na pozemku parc.č. 1627/70 je postavený dom súpisné číslo 1541, Ul. Golianova v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 11 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. V 4775/07 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  54/1790 pozemku parc.č. 1627/70 zo zast.  plochy  o výmere 1454 m2 
predstavuje 43,80 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, zák. 
182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 21.900,- Sk. 
Predávaný podiel  54/1790 pozemku parc.č. 1627/350 zo zast. plochy o výmere 674 m2 
predstavuje 20,47 m2, takže cena  predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, zák. 
182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 10.235,- Sk. 
Celková kúpna cena  podielu na pozemkoch vo výške 32.135,- Sk bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 180 
 k Návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v nasledovnom členení: 
 
 

Subjekt 
 

Suma 
Druh vyradeného 

majetku 
 

Spôsob likvidácie 
ZŠ Bezručova 233 829,35 HIM, DHM, UP fyzická likvidácia 
ŠZmT 954 847,73 DHM, HDM fyzická likvidácia 
SPOLU 1 188 677,08 Sk ------------------------- --------------------------
 
Spolu majetok v hodnote 1 188 677,08 Sk
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U z n e s e n i e  č. 181 
 k Návrhu na nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 I.  s účinnosťou od 18.12.2007 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
     Sociálnych služieb mesta Trenčín,  m.r.o., sídlo  Piaristická 42, 911 01 Trenčín 

 
invent.číslo názov obstar.cena v Sk

6/444/3369  Citroen Jumpy 2 1,6 HDi 799 941,00
6/444/3370  Ford Connect Tourneo X 677 110,00
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 182 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
2/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Šoltésovej ulici v k. ú. Trenčín  parc. č. 1531/338 vo 
výmere 230 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 1531/227 geometrickým plánom č. 17905095-
010-07 zo dňa 30.03.2007 a spevnenej plochy s 10 parkovacími miestami pre STIP, s.r.o. 
Žilina za účelom jeho užívania a prevádzkovania za nasledovnú kúpnu cenu : 
- kúpna cena za pozemok  predstavuje 800,- Sk/m2 
- kúpna cena za spevnené plochy predstavuje 29.700,- Sk/1parkovacie miesto, so záväzkom 
zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Trenčín, na využívanie týchto parkovacích 
miest pre verejnosť.“ 
Celková kúpna cena predstavuje .........................................................  481.000,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 183 
 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2007 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2007 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanými 
pripomienkami. 
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U z n e s e n i e  č. 184 
 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 185 
 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien 
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné 
užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 186 
 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 15/2007 o poskytovaní 
prepravnej služby a o úhradách za prepravnú službu na území mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 15/2007 o poskytovaní prepravnej 
služby a o úhradách za prepravnú službu na území mesta Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 187 
 k Návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Ul. 
Piaristická č. 42, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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 zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Ul. Piaristická 42, 
Trenčín takto: 
písm. e) Vymedzenie predmetu činnosti 
dopĺňa sa bod 
1.5. prepravnú službu podľa § 17 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 188 
 k Návrhu na 10. zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
A. 10.zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2007, 
 
B.  prevod čiastky vo výške 10 000 tis. Sk z rezervného fondu Mesta Trenčín do príjmov 
Mesta Trenčín v rámci finančných operácií. Predmetná čiastka je určená na financovanie 
kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 189 
 k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2008 - 2010 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1.  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2008 - 2010 
 
2. Prijatie kontokorentného úveru vo výške 50 000 tis. Sk 
 
3. Prevod čiastky vo výške 10 000 tis. Sk z rezervného fondu Mesta Trenčín do príjmov 
Mesta Trenčín v rámci finančných operácií. Čiastka je určená na spoluúčasť mesta Trenčín na 
spolufinancovaní prioritných projektov Mesta Trenčín v zmysle ,,Zásobníka prioritných 
projektov mesta Trenčín s výhľadom na programovacie obdobie 2007 – 2013“ 
 
 

U z n e s e n i e  č. 190 
 k Informatívnej správe o činnosti Komisie k zavedeniu akruálneho účtovníctva a meny 
EURO v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
 Informatívnu správu o činnosti Komisie k zavedeniu akruálneho účtovníctva a meny 
EURO v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 191 
 k Návrhu Cenníka úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom 
priestore verejného priestranstva  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Cenník úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 192 
 k Návrhu Harmonogramu zasadnutí MsR v Trenčíne a MsZ v Trenčíne na rok 2008  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

b e r i e   n a  v e d o m i e 
 

1. Harmonogram zasadnutí MsR v Trenčíne 
 
2. Harmonogram zasadnutí MsZ v Trenčíne. 
 
 
 
 
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. Tomáš V A Ň O , dňa .................................................................................... 
 
 
Ing. Anton B O C, dňa ...................................................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 18.12.2007 
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