
U Z N E S E N I A  
 

zo  4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 19.06.2007 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 34 
 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 
2007 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2007. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 35 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e 

 
1/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 691,  

parc.č.640 zastavaná plocha o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
 
1.1 Brigita Kamenárová, rod. Vašíčková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
1.2 Anna Matušková, rod. Poláčková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk   
1.3 Mária Janštová, rod. Gažová                        
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................... 28,- Sk 
1.4 Marta Švecová, rod. Zajacová 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.5 Eva Jurčáková, rod. Forgáčová                      
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.6 Ing. Anna Balajová, rod. Balajová             
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................... 28,- Sk  
1.7 Ing. Martin Riško, rod. Riško                
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
1.8 Gabriela Repková, rod. Repková                        
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk  
1.9 Ivan Horňák, rod. Horňák                            
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.10 Marta Malátová, rod. Mištríková 
V podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................. 28,- Sk  
1.11 Janka Mišinová, rod. Trojčáková 
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v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............. 36,- Sk 
1.12 Oto Eliáš a manž. Katarína Kusá, rod. Šimčeková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............. 36,- Sk 
1.13 Petr Havlík a manž. Ivana, rod. Lukačovičová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
1.14 Rastislav Pavlovič a manž. Janka, rod. Blatnická 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
 

2/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 692,  
parc.č. 639 zastavaná plocha o výmere 216 m2, v k.ú. Kubra, pre: 

2.1 Miloš Dlesk a manž. Gabriela, rod. Vachánková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.2 Anton Ondruška a manž. Agnesa, rod. Fabová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.3Vladimír Valovič a manž. Mária, rod. Bulejková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.4 Stanislav Ševčovič a manž. Ing. Ľubica, rod. Kališová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk 
2.5 Kvetoslava Kubranová, rod. Kubranová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.6 Eva Masárová, rod. Masárová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.7 Mária Chudáčiková, rod. Chudáčiková 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.8 Anna Repková, rod. Cingelová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.9 Ing. Jozef Sokolík, rod. Sokolík 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.10 Ing. Mária Geregová, rod. Geregová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.11 Eva Hamarová, rod. Šimnová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............... 36,-Sk  
2.12 Ing. Miroslav Koníček, rod. Koníček 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk  
2.13 Emília Bročková, rod. Bročková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.14 Peter Pašš, rod. Pašš 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.15 Mária Mäsiarová, rod. Mäsiarová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.16 Eva Almašiová, rod. Sobaniaková 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
2.17 Ivan Števík, rod. Števík 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk 
 

3/ predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2389,  
parc.č. 2315/454 zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc.č. 2315/474 zastavaná plocha 
o výmere 226 m2 a parc.č. 2315/475 zastavaná plocha o výmere 226 m2, v podiele 75/3997-
ín, čo spolu predstavuje 10,8 m2 v k.ú. Trenčín, pre Janku Stoklasovú, rod. Červeňanskú, 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
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predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................ 38,- Sk 
 

4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. I. Krasku, súp. č. 667,  
parc.č. 658 zastavaná plocha o výmere 169 m2, v podiele 60/1056-ín, čo predstavuje 9,6 m2 
v k.ú. Kubra, pre: Irfan Asani a manž. Lýdia Asani, rod. Suchárová, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................ 34,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 36 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku mesta Trenčín 
  

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1553/38, 
zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Emíliu Broskovú za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou 
za cenu.......................................................................................................................800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena..................................................................................................16.000,- Sk. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 37 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
   

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku v Kubre pri kyselke v k. ú. Kubra parc. č. 1261, ost. 
plocha vo výmere 357 m2 pre Milana Zemka s manželkou Martou za účelom zabezpečenia 
prístupu, scelenia pozemkov a vytvorenia zázemia rodinného domu 
za cenu.......................................................................................................................300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena ...............................................................................................107.100,- Sk. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 38 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
  

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 726/12, 
zast. plocha vo výmere 5 m2, odčleneného z parc. č. 726/6 geometrickým plánom č. 
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36335924-005-07 overeným dňa 25.01.2007 pre Servislog DV, s.r.o. Bratislava za účelom 
zarovnania pozemku podľa líca fasády 
za cenu..................................................................................................................2.000 ,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena...................................................................................................10.000,- Sk 
 
 

U z n e s e n i e  č. 39 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha  
s výmerou 5 m² a novovytvor. parc.č. 696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², odčlenená GP 
č. 31041833-090-06 zo dňa 05.12.2006 z pôvodnej parc.č. 696/1, v katastri nehnuteľností obe 
zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Danielu Heglasovú – 
SEKO + DAPA, Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia pozemkov v okolí objektu SEKO na 
Legionárskej ul., za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................. 194.000,-Sk. 
 
                                                                 

U z n e s e n i e  č. 40 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 696/9, 
zast. plocha vo výmere 105 m2 pre MUDr. Igora Pafčugu a Moniku Pavlovičovú, 
každému v podiele 1/2, na podiel pripadá výmera 52,5 m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania vjazdu do garáží pod budovou AVE MARIA 
za cenu...................................................................................................................2.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena................................................................................................210.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 41 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e   
 

predaj nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici M. Šoltésovej v Trenčíne – k.ú. Trenčín  
a/ objekty :  
- 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 :  
- parc.č. 1531/180 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 421 m² v celosti,   
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- 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 za celkovú kúpnu cenu.................................................. 4,100.000,-Sk.  
 

U z n e s e n i e  č. 42 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 3396/26 zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 18 m²,  v katastri nehnuteľností zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Annu Predanoczyovú, Cintorínska 11, Trenčín, za účelom 
majetkového vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................................... 4.500,-Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 43 
 

 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
  

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Bratislavskej ulici v k. ú. Záblatie parc. č. 801/121, 
orná pôda vo výmere 395 m2 pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Prešov za 
účelom rozšírenia parkovacích a komunikačných plôch  
za cenu....................................................................................................................1.500,- Sk/m2 
Celková kúpna cena...............................................................................................592.500,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 44 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/239, 

zast. plocha vo výmere 2 m2 pre Vladimíra Valička s manželkou Anežkou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou 
za cenu..................................................................................................................... 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena.....................................................................................................1.600,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 45 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
  

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/238, 
zast. plocha vo výmere 8 m2 pre MUDr. Petra Hlavaja s manželkou Janou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu do garáže 
za cenu......................................................................................................................300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena....................................................................................................2.400,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 46 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
 
 

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

 
predaj nehnuteľností - pozemkov na Opatovskej ulici k. ú. Opatová parc. č. 1215/3, 

záhrada vo výmere 60 m2 a parc. č. 1215/5, záhrada vo výmere 134 m2, spolu výmeru 194 
m2, pre Františka Dobrodenku s manželkou Eleonórou za účelom scelenia pozemkov pri 
rodinnom dome 
za cenu.....................................................................................................................250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena..................................................................................................48.500,- Sk. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 47 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
 
  

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/114, 
zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Bohuša Kobidu za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou 
za cenu..................................................................................................................... 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena..................................................................................................16.000,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 48 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená parc.č. 1725/220 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.702 m², odčlenená GP č. 31041833-036-07 
zo dňa 23.5.2007, pre ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín, za účelom výstavby 
polyfunkčného byt. domu na Javorinskej ul., za nasledovnú kúpnu cenu :  
-časť pozemku pod objektom o výmere 500 m² za 1.500,-Sk/m² 
-časť pozemku pod  parkoviskom a ostatnými spevnenými  plochami o výmere 400 m² za 
800,-Sk/m², 
-ostatné prístupy o výmere 802 m² za 300,-Sk/m² 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................ 1,310.600,-Sk. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 49 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 

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

predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – garáže súp.č. 7005 a pozemku pod garážou – 
parc.č. 1528/118 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m², v katastri nehnuteľností obe 
zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Alexandru Gabrišovú, 
Brigádnická 61, Trenčín, za účelom majetkového vysporiadania, za kúpnu cenu : garáž 1,-Sk, 
pozemok pod garážou 800,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................... 18.401,-Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 50 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1725/179 zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 256 m², v katastri nehnuteľností zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Ing. Milana Vanka, J. Zemana 2386/27, Trenčín, za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome na sídlisku Noviny, za kúpnu cenu   300,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................... 76.800,-Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 51 
 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 nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín novovytvorená parc.č. 2337/264 
zastavaná plocha o výmere 87 m2, odčlenená GP č. 231/2007 vyhotoveným dňa 17.5.2007, 
z parc.č. 2337/50 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ondreja 
Gimeckého, bytom Soblahovská 8, Trenčín v podiele ½-ica a Petra Kusendu, bytom K. 
Smidkeho 11, Trenčín v podiele ½-ica, za účelom rozšírenia prevádzky Vinotéka, za cenu 
1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................... 130.500,- Sk.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 52 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Kubra,  novovytvorená 
parc.č. 1965/3 ostatná plocha o výmere 176 m2, odčlenená GP č. 17905095-087-06 
vyhotoveným dňa 11.12.2006 z parc.č. 2313/1 a 1965/1 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Štefana Ondrejičku a manž. Antóniu rod. Trebatickú, za 
účelom skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 44.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 53 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s c h v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice, parc.č. 907/1 ostatná 

plocha o výmere 5582 m2, pre VOD-EKO, a.s., Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 31411908 
za účelom  vybudovania a zriadenia nového strediska hlavnej stavebnej výroby, za cenu 500,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................  2.791.000,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 54 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
  

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

zámenu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín: 
 

parc. č. 2119/10, tr. tr. pl. vo výmere 67 m2, parc. č. 2119/11, tr. tr. pl. vo výmere 101 m2, 
odčlenených z parc. č. 2119/9 a parc. č. 3395/22, zast. plocha vo výmere 305 m2, 
odčleneného z parc. č. 3395/2 geometrickým plánom č. 33192863-03/07 overeným dňa 
01.02.2007, vo vlastníctve Mesta Trenčín, spolu výmera pozemkov 473 m2, za parc. č. 
2117/10, orná pôda vo výmere 139 m2, vo vlastníctve fi. Teramex, s.r.o. Trenčín. Zámena 
sa uskutoční za účelom scelenia pozemkov pre výstavbu rodinných domov a prístupovej 
komunikácie.  
Rozdiel vo výmerách pozemkov 334 m2 bude riešený finančným vyrovnaním v prospech 
Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 
Cenové vyrovnanie spolu.........................................................................................501.000,- Sk 
 

 
U z n e s e n i e  č. 55 

 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
  

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

 
kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 3483/79 zastavaná plocha  

a nádvorie s výmerou 202 m², zapísaného na LV č. 8264 v celosti, do vlastníctva Mesta 
Trenčín od Jána Oravca, Legionárska 50, Trenčín, za účelom majetkového vysoporiadania 
pozemku pod cestným podchodom Noviny a pod chodníkom do podchodu (podchod pre 
peších), za kúpnu cenu 500,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................. 101.000,-Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 56 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku 
  

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

 
zámenu nehnuteľností: 

 
pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín ocenené znaleckým posudkom: 
a/ v k.ú. Trenčín 

- E-KN parc. č. 2337 orná pôda o výmere 12520 m2 v hodnote 850,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2336 trvalé trávnaté porasty o výmere 16648 m2 v hodnote 800,- Sk/m2 
- E-KNparc. č. 2414 orná pôda o výmere 7892 m2 v hodnote 750,- Sk/m2 
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- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 17664 m2 v hodnote 650,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 52991 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2672/1 orná pôda o výmere 1438 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2673  orná pôda o výmere 2134 m2 v hodnote 114,49,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2671 trvalé trávnaté porasty o výmere 5776 m2 v hodnote 114,49 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2678 orná pôda o výmere 12564 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2613 orná pôda o výmere 4328 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/1 trvalé trávnaté porasty o výmere1386 m2 v hodnote 121,22 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/2 orná pôda o výmere 9747 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2527/2 orná pôda o výmere 3596 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2557/1 orná pôda o výmere 1856 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2595  orná pôda o výmere 6250 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 2354/5 orná pôda o výmere 7526 m2 v hodnote 14,25 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2354/2 orná pôda o výmere 18496 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 

 
b/ v k.ú. Trenčianske Biskupice 

- C-KN parc. č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2 v hodnote 1000,- Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/9 orná pôda o výmere 734 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/33 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/31 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/29 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/27 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/25 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/23 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/83 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/46 orná pôda o výmere 1107 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/73 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/50 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/69 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/53 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/66 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/37 orná pôda o výmere 253 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 

 
c/ v k.ú. Opatová 

- E-KN parc. č. 488/11 orná pôda o výmere 4384 m2 v hodnote 100,76 Sk/m2 
 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................204.451 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ..............................63,425.794,- Sk 
 
za 
 
pozemky vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava ocenené 
znaleckým posudkom: 
v k.ú. Záblatie 

- E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2 v hodnote 350,- Sk 
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- E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2 v hodnote 350,- Sk 

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................186.491 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ......................65,271.850,- Sk 
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov bude riešený finančným vyrovnaním v prospech 
SR – Slovenského pozemkového fondu, Bratislava. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 57 
 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 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ  u j e 
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I. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 44 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745, pozemku  parc. č. 1907/2 o výmere 
974 m2,  zapísanej na LV č. 5124, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      52/1922 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      10.679,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.225,- Sk 

Darine Vranovej, rod. Brašeňovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1164 Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1164“. 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. 
 

II. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1660 v Trenčíne, Ulica Gen. Viesta, orientačné číslo 1, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6288, pozemku  parc. č. 
1528/71 o výmere 163 m2 a priľ. pozemku parc.č. 1528/54 o výmere 579 m2, zapísaných na 
LV č. 6288, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
      1.   byt č. 4 pozostávajúci z  2 obytných  miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            63/380   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu    
            cenu 11.474,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 61.700,- Sk  

Miroslavovi Gabajovi, rod. Gabajovi a manželke Magdaléne Gabajovej rod.                        
Svrbíkovej. 

             Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 

V dome súp. č. 1660 Ulica Gen. Viesta je spolu 6 bytov. Doteraz boli v tomto dome 
odpredané 4 byty. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1660 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt.  Kupujúci  vyhlásili, že správou spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku poveria  po nadobudnutí vlastníctva k bytu Služby pre bývanie 
s.r.o., s ktorou uzatvoria zmluvu o výkone správy. 
 

III. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
2370 v Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 1, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, pozemku  parc. č. 
2337/53 o výmere 673 m2 a pozemku parc. č. 2315/22 o výmere  190 m2, zapísaných na LVč. 
6356, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             71/3653  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
             cenu 28.584,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.420,- Sk  

 Petrovi Mertanovi, rod. Mertanovi a manželke Jane Mertanovej, rod. 
Špindorovej .                              
 Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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V dome súp. č. 2370, Ulica Halalovka je spolu 46 bytov a 1 nebytový priestor. Doteraz bolo v 
tomto dome odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. 
č.2370 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty a 1 nebytový priestor. Na správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370“. 
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. 
 

IV. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
872 v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 10 , spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach  domu  zapísaného na  LV č. 2545,  pozemku  parc. č. 
1180  o   výmere  
191 m2,  zapísanej na LV č. 2545, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             76/1187 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
             25.190,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.115,- Sk  

Eve Uhlíkovej, rod. Maňákovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 872 Ulica Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 872 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 872“. 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 - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1163 v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 40, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581, pozemku  parc. č. 
1907/3 o výmere 975 m2,  zapísaného na LV č. 5581, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 
     1.    byt č. 35 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            54/2038  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
            cenu 8.108,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.000,- Sk  
            Božene Pientákovej, rod. Turčányovej.  
            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcou bola  
            zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.  
            v znení neskorších predpisov vo výške  3.475,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1163, Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 35 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č.1163 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1163“. 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. 
 

VI. odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 1, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  
súp.č. 314, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 6, pozostávajúcej z 1 miestnosti o 
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výmere 17,49 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 
Mesta Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Ivanovi Vitálošovi,rod. Vitálošovi a  manž. Márii Vitálošovej, rod. Rožníkovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1078 na pozemku  parc. č. 614  
o výmere 481 m 2, priľahlých pozemkoch parc. č.  613/3 o výmere 656 m2,  parc.č. 613/5 
o výmere 145 m2, zapísaných na LV č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.360,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/226 na priľ.  pozemku  parc. č. 613/4 o výmere 373 
m2,     (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1578, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 8.679,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 69.039,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 

VII. odpredaj nehnuteľného majetku - 63/1445- ín  pozemku  parc. č. 775 , zast. 
plocha o výmere 236 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 2400, k. ú. 
Kubra , 
Ing. Pavlovi  Vargovi, rod. Vargovi a manželke Márii Vargovej, rod. Kintlyovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 640, Ul. Žilinská v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 14 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. RIV 3606/90 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  63/1445 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 236 m2 
predstavuje 10,28 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 36,- Sk.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 58 
 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 01.07.2007 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
1./  Školských  zariadení  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Kubranská  cesta č.20,  911 01  
Trenčín 

 
HIM   

invent.číslo názov obstar.cena 
7/615/1602 Kuchynka 150 cm buk 13.700,00 
7/615/1625 Stôl atypický 18.044,10 
7/615/1628 Stôl atypický 18.044,10 
 
DHM 

invent.číslo názov obstar.cena 
708/91 Kontajner 3.450,10 
701/351 Stôl štvrťkruh 3.567,00 
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707/68 Skriňa 1000,00 
717/132 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/74 Kreslo čalúnené 510,00 
717/75 Kreslo čalúnené 510,00 
707/236 Skrinka so sklom 2.140,00 
707/238 Skrinka jednodver. 1.440,00 
707/241 Nadstavec dvojdver. 670,00 
707/242 Skrinka - bar 2.480,00 
717/545 Stolicka cierna otocna 3.843,70 
718/73 Stolička čalúnená 355,00 
718/75 Stolička čalúnená 355,00 
717/76 Kreslo čalúnené 530,00 
717/77 Kreslo čalúnené 530,00 
707/203 Skrinka 630,00 
707/298 Skrinka jednodver. 500,00 
717/527 Polokreslo 3.505,50 
718/72 Stolička čalúnená 355,00 
718/76 Stolička čalúnená 355,00 
707/126 Skrinka dvojdver. 640,00 
701/175 Stôl kancel. 7.837,60 
701/224 Stôl kancel. 5.289,00 
701/330 Stôl polkruh 3.567,00 
707/233 Nadstavec 670,00 
707/235 Skrinka so sklom 710,00 
707/237 Nadstavec 475,00 
707/239 Skrinka 710,00 
701/357 Stôl písací 5.166,00 
701/304 Stôl kancel. 4.797,00 
701/305 Stôl kancel. 4.797,00 
717/146 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
717/147 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
717/148 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
702/28 Stolík konferenčný 780,00 
701/226 Stôl atyp. 4.305,00 
701/340 Stôl 1100x700 3.997,50 
 

 
2./    Základnej školy, Bezručova ul. č. 66, 91l  01 Trenčín, m.r.o.
 
HIM   

invent.číslo názov obstar.cena 
7/615/1601 Stôl zasadací 50.000,00 
7/615/1638 Tabuľa konferenčná 46.494,00 
7/615/1999 Skrinka šuplíková-komoda 11.008,50 
5/402/734182 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 37.899,90 
5/402/734238 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734179 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 37.899,90 
5/402/734658 Monitor Philips 105S 10.455,00 
5/402/734202 PC Pentium Cel. 1GHz + moniotr + prísluš. 22.705,80 
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5/402/734236 PC Pentium Cel.950MHz + moniotr + prísluš. 33.502,80 
5/402/734197 PC Pentium Cel. 1GHz + monitor + prísluš. 22.705,80 
5/402/734200 PC Pentium Cel. 1GHz + monitor + prísluš. 22.705,80 
5/402/734291 Monitor Belinea 17“ 13.078,00 
5/402/734225 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
5/402/734221 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
 
 
DHM 

invent.číslo názov obstar.cena 
Matrika702/00
05 

Konfer.stolík Atyp 1.517,00 

702/1 Stolík konfer. malý Jantar 710,00 
717/121 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
701/227 Stôl PC 5.781,00 
717/316 Sedačka 3.320,00 
717/317 Sedačka 3.320,00 
717/318 Sedačka 3.320,00 
717/319 Sedačka 3.320,00 
717/320 Sedačka 3.320,00 
717/321 Sedačka 3.320,00 
722/8 Savana dvojkreslo 3.530,00 
702/28 Konferenčný stolík 780,00 
702/27 Konferenčný stolík 780,00 
702/13 Stolík konferenčný 320,00 
717/219 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
717/245 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
717/308 Kreslo čalúnené 1.440,00 
717/132 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/133 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
707/268 Skrinka policová 1.370,00 
717/83 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/217 Kreslo Atyp čalúnené  3.550,00 
702/40 Stolík konferenčný 2.150,00 
701/228 Stôl PC 5.781,00 
715/25 Koncový oblúk ku stoli 3.567,00 
717/214 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
701/344 Stôl kancelársky 4.920,00 
701/345 Stôl kancelársky 4.920,00 
701/326 Stôl kancel. 4.797,00 
717/212 Kreslo čalúnené 3.550,00 
701/350 Stôl polkruh  3.567,00 
701/178 Kancelársky stôl 7.837,90 
710/141 Skrinka policová 6.027,00 
702/23 Konferenčný stolík 780,00 
701/225 Stôl kancel. 4.551,00 
717/515 Polokreslo 3.505,50 
701/328 Stôl kancel. 4.920,00 
701/329 Stôl kancel. 4.920,00 
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701/405 Stôl písací 5.600,00 
 

 
3./   Základnej školy, Kubranská cesta, 91l  01 Trenčín, m.r.o.
 
HIM   

invent.číslo názov obstar.cena 
5/402/734171 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 49.519,80 
5/403/  32 PC Mend 333 37.847,10 
5/402/734242 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
5/402/734233 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
5/402/734245 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
 
 
4./  Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
           912 50 Trenčín 
 
HIM   

invent.číslo názov obstar.cena 
5/402/734210 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 40.134,90 
5/402/734251 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 33.428,40 
5/402/734234 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 33.502,80 
5/402/734288 Monitor Hansol 17“ 13.078,00 
5/402/734223 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734236 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734252 Monitor Belinea 17“ 7.008,00 
5/402/734235 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734222 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
 
 
 

II.  s účinnosťou od 01.07.2007 vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy: 
 

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

invent.číslo názov obstar.cena 
5-402/1 Pokladňa ERP-Sharp 12 177,- 
5-392/3 Počítač Pentium 47 999,50 
7-615/1 Nábytková zostava 49 000,- 
 
Návrh je v súlade s PHSR 
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U z n e s e n i e  č. 59 
 k Návrhu na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h 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/ 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), zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Ján Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

zapísané na LV č. 4866 ako vlastník  
Ladislav Bulko, rod. Bulko v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 261.288,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  E-KN parc. č.  484/201  orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),  

zapísané na LV č. 4800 ako vlastník  
Anna Reháková, rod. Hučková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 55.369,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda 
o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná 
pôda o výmere 63 m2 (diel 219 GP) 
zapísané na LV č. 4800 ako vlastník  
Katarína Špačková, rod. Reháková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 14.185,- Sk 
 
5/ 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), 
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- 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 Barincová, rod. Lazová v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP),  

zapísané na LV č. 4721 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

zapísané na LV č. 4856 ako vlastník  
Anna Binčíková, rod. Zemeková v podiele 1/75 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
7/ 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) 
zapísané na LV č. 4685 ako vlastník  
Ladislav Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
8/ pozemky 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, spoluvlastnícky podiel 2/12 
- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

zapísané na LV č. 4866, spoluvlastnícky podiel ½ 
ako vlastník  Peter Bulko, rod. Bulko  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 267.541,- Sk 
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9/ 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   
Štefan Bulko, rod. Bulko v podiele 1/80 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
10/ 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   
Mária Bulková, rod. Ševčíková v podiele 1/80 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.307,- Sk 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP),  

zapísané na LV č. 4720, spoluvlastnícky podiel 1/8 
- novovytvorená parc.č. 468/209 orná pôda o výmere 32 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
131 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/210 orná pôda o výmere 254 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
132 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/267 orná pôda o výmere 25 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
189 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/276 orná pôda o výmere 1529 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
198 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/286 orná pôda o výmere 168 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
208 GP), 

 
zapísané na LV č. 4772, spoluvlastnícky podiel 1/1  
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ako vlastník  Tibor Chorvát, rod. Chorvát 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 1.866.660,- Sk 
 
12/ 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   
Eva Chorvátová, rod. Bulková v podiele 1/80 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.307,- Sk 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/203 orná pôda o výmere 320 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
125 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/262 orná pôda o výmere 989 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
184 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/271 orná pôda o výmere 680 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
193 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/281 orná pôda o výmere 49 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
203 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/312 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/1 orná pôda o výmere 103 m2 (diel 
234 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/235 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/2 orná pôda o výmere 2390 m2 (diel 
157 GP), 

zapísané na LV č. 4560 ako vlastník   
Veronika Chorvátová, rod. Ďuržová v podiele 1/1 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.094.890,- Sk 
 
14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

zapísané na LV č. 4856  
ako vlastník  Anna Ciranová, rod. Dužeková v podiele 6/25 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 350.336,- Sk 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

zapísané na LV č. 4266, spoluvlastnícky podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

zapísané na LV č. 4724, spoluvlastnícky podiel 1/2  
ako vlastník  Mária Halgošová, rod. Nemcová  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

zapísané na LV č. 3081, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

zapísané na LV č. 4005, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- 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), 
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- 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, spoluvlastnícky podiel 1/5  
ako vlastník  Štefan Harvan, rod. Harvan  
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.776.992,- Sk 
 
17/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 (diel 
91 GP), 

zapísané na LV č. 3406 ako vlastník   
MUDr. Oto Herman, rod. Herman v podiele 1/1  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 489.632,- Sk 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP), 

zapísané na LV č. 4720, spoluvlastnícky podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/205 orná pôda o výmere 69 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
127 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/264 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
186 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/268 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
190 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/273 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
195 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/283 orná pôda o výmere 50 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
205 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/206 orná pôda o výmere 47 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
128 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/265 orná pôda o výmere 74 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
187 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/269 orná pôda o výmere 54 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
191 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/274 orná pôda o výmere 238 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
196 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/284 orná pôda o výmere 36 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
206 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/317 orná pôda o výmere 185 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
239 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/321 orná pôda o výmere 3 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
243 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/318 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
240 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/322 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
244 GP), 

zapísané na LV č. 4845, spoluvlastnícky podiel 1/1 
ako vlastník  Anna Holúbková, rod. Križanová  
za kúpnu cenu .................................................................................................... 1.373.021,- Sk 
 
19/ 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   
Mária Ježíková, rod. Lazová  v podiele 1/15 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 17.633,- Sk 
 
20/ 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 Kútna, rod. Bulková  v podiele 1/20 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 13.224,- Sk 
 
21/ 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), 
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- 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   
Jaroslav Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
22/ 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   
Ladislav Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
23/ 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   
Martin Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
24/ 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   
Karolína Lazová, rod. Medvedíková  v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
25/ 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   
Lila Lindovská, rod. Janáčová  v podiele 1/5 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 52.899,- Sk 
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26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4846 ako vlastník   
Ing. Štefánia Skoupová, rod. Mahríková  v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 221.705,- Sk 
 
27/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda 
o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná 
pôda o výmere 156 m2 (diel 238 GP), 
zapísané na LV č. 4714 ako vlastník   
Elena Mandincová, rod. Ďuržová  v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 70.928,- Sk 
 
 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Agnesa Michalechová, rod. Tehláriková  v podiele 1/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  
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- 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   
Mária Mihálechová, rod. Lazová  v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná pôda o výmere 63 m2 (diel 
219 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/201 orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP), 

zapísané na LV č. 4800 ako vlastník   
Mária Mináriková, rod. Petríková  v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 69.554,- Sk 
 
31/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 321/83 záhrada o výmere 
55 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/56 záhrada 
o výmere 441 m2 (diel 61 GP), 
zapísané na LV č. 4574 ako vlastník   
Marta Mikulášová, rod. Spišiaková  v podiele 1/1 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 53.240,- Sk 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

zapísané na LV č. 3081, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

 
 

zapísané na LV č. 4005, spoluvlastnícky podiel 1/2 
ako vlastník  Alžbeta Nemcová, rod. Harvanová 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.724.093,- Sk 
 
33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

zapísané na LV č. 4266, spoluvlastnícky podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

zapísané na LV č. 4724, spoluvlastnícky podiel 1/2 
ako vlastník  Jozef Nemec ml., rod. Nemec 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 91.598,- Sk 
 
34/ 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 Ondrášková, rod. Lazová v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Anna Ondrušová, rod. Tehláriková v podiele 1/6 
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za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/213 orná pôda o výmere 182 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
135 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/279 orná pôda o výmere 1191 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
201 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/289 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
211 GP), 

zapísané na LV č. 4871 ako vlastník   
Marta Polláková, rod. Polláková v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 652.536,- Sk 
 
37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Ján Rehák, rod. Rehák v podiele 3/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 449.820,- Sk 
 
38/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 397/1 orná pôda 
o výmere 533 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/1 orná 
pôda o výmere 533 m2 (diel 90 GP), 
zapísané na LV č. 3408 ako vlastník   
Mgr. Viera Ambrozaiová, rod. Reháková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 121.950,- Sk 
 
39/ 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   
Mária Šuleková, rod. Bulková v podiele 1/20 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 13.224,- Sk 
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40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  
- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Jozef Tehlárik, rod. Tehlárik v podiele 1/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
41/ 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), 
zapísané na LV č. 4685 ako vlastník   
Marta Tungelová, rod. Bulková v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
42/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721, spoluvlastnícky podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

zapísané na LV č. 4856, spoluvlastnícky podiel 1/75 
ako vlastník  Ivan Zemek, rod. Zemek 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
43/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721, spoluvlastnícky podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

 
zapísané na LV č. 4856, spoluvlastnícky podiel 1/75 
ako vlastník  Jaroslav Zemek, rod. Zemek 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
44/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 396/4 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 86 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/5 orná pôda o výmere 27 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 87 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/6 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 88 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/7 orná pôda o výmere 1186 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 
89 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/298 orná pôda o výmere 98 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/1 orná pôda o výmere 96 m2 (diel 
220 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/299 orná pôda o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/1 orná pôda o výmere 80 m2 (diel 
221 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/338 orná pôda o výmere 118 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 483/1 orná pôda o výmere 214 m2 (diel 
260 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/341 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 485/1 orná pôda o výmere 2440 m2 (diel 
263 GP), 

zapísané na LV č. 506, spoluvlastnícky podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 468/221 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/2 orná pôda o výmere 4608 m2 (diel 
143 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/222 orná pôda o výmere 265 m2  vytvorená GP č. 
36315583-F16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/2 orná pôda o výmere 4568 m2 
(diel 144 GP), 

zapísané na LV č. 2682, spoluvlastnícky podiel 1/1 
ako vlastník  Karol Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.005.202,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 16.765.385,- Sk 
 

B/ predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ 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), podiel 2/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 6.253,- Sk 
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2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 261.288,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  E-KN parc. č.  484/201  orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),   

podiel 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 55.369,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda 
o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná 
pôda o výmere 63 m2 (diel 219 GP), podiel 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 14.185,- Sk 
 
5/ 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),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

podiel 1/75 
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za kúpnu cenu ................................................................................................ 19.461,- Sk 
7/ 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), podiel 2/12 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
8/ pozemky 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),  

podiel 2/12 
- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

podiel ½ 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 267.541,- Sk 
 
9/ 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),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.307,- Sk 
 
10/ 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),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.307,- Sk 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP),  
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podiel 1/8 
- novovytvorená parc.č. 468/209 orná pôda o výmere 32 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
131 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/210 orná pôda o výmere 254 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
132 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/267 orná pôda o výmere 25 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
189 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/276 orná pôda o výmere 1529 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
198 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/286 orná pôda o výmere 168 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
208 GP),  

podiel 1/1  
za kúpnu cenu ................................................................................................... 1.866.660,- Sk 
 
12/ 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),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.307,- Sk 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/203 orná pôda o výmere 320 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
125 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/262 orná pôda o výmere 989 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
184 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/271 orná pôda o výmere 680 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
193 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/281 orná pôda o výmere 49 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
203 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/312 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/1 orná pôda o výmere 103 m2 (diel 
234 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/235 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/2 orná pôda o výmere 2390 m2 (diel 
157 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.094.890,- Sk 
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14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

podiel 6/25 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 350.336,- Sk 
 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

podiel 1/2  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

podiel 1/2 
- 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), 

podiel 1/5  
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.776.992,- Sk 
 
17/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 (diel 
91 GP), podiel 1/1  

za kúpnu cenu ....................................................................................................... 489.632,- Sk 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP), 

podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/205 orná pôda o výmere 69 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
127 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/264 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
186 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/268 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
190 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/273 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
195 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/283 orná pôda o výmere 50 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
205 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/206 orná pôda o výmere 47 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
128 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/265 orná pôda o výmere 74 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
187 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/269 orná pôda o výmere 54 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
191 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/274 orná pôda o výmere 238 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
196 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/284 orná pôda o výmere 36 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
206 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/317 orná pôda o výmere 185 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
239 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/321 orná pôda o výmere 3 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
243 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/318 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
240 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/322 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
244 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu ................................................................................................... 1.373.021,- Sk 
 
19/ 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),  

podiel 1/15 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 17.633,- Sk 
 
20/ 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),  

podiel 1/20 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 13.224,- Sk 
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21/ 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),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
22/ 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),  

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
 
23/ 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),  

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
24/ 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),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
25/ 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),  

podiel 1/5 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 52.899,- Sk 
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26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

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

podiel 1/4 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 221.705,- Sk 
 
27/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda 
o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná 
pôda o výmere 156 m2 (diel 238 GP), podiel 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 70.928,- Sk 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
29/ 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),   

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 

 39



 
30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná pôda o výmere 63 m2 (diel 
219 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/201 orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),  

podiel 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 69.554,- Sk 
 
31/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 321/83 záhrada o výmere 
55 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/56 záhrada 
o výmere 441 m2 (diel 61 GP), podiel 1/1 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 53.240,- Sk 
 
 
 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ................................................................................................... 2.724.093,- Sk 
 
33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
34/ 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),   

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.877,- Sk 
 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/213 orná pôda o výmere 182 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
135 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/279 orná pôda o výmere 1191 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
201 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/289 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
211 GP),   

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 652.536,- Sk 
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37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  
- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 3/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 449.820,- Sk 
 
38/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 397/1 orná pôda 
o výmere 533 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/1 orná 
pôda o výmere 533 m2 (diel 90 GP), podiel 1/4 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 121.950,- Sk 
 
39/ 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),  

podiel 1/20 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 13.224,- Sk 
 
40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
41/ 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), podiel 2/12 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
42/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

podiel 1/75 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
43/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

podiel 1/75 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
44/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 396/4 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 86 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/5 orná pôda o výmere 27 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 87 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/6 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 88 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/7 orná pôda o výmere 1186 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 
89 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/298 orná pôda o výmere 98 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/1 orná pôda o výmere 96 m2 (diel 
220 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/299 orná pôda o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/1 orná pôda o výmere 80 m2 (diel 
221 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/338 orná pôda o výmere 118 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 483/1 orná pôda o výmere 214 m2 (diel 
260 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/341 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 485/1 orná pôda o výmere 2440 m2 (diel 
263 GP), 

podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 468/221 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/2 orná pôda o výmere 4608 m2 (diel 
143 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/222 orná pôda o výmere 265 m2  vytvorená GP č. 
36315583-F16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/2 orná pôda o výmere 4568 m2 
(diel 144 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu .................................................................................................... 2.005.202,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................ 16.765.385,- Sk 
 
Návrh je v súlade s PHSR. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 60 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

kúpu pozemkov v k.ú. Záblatie: 
 
- C-KN parc.č. 818/24 orná pôda o výmere 6903 m2 
- C-KN parc.č. 818/22 orná pôda o výmere 27491 m2 
- C-KN parc.č. 818/2 orná pôda o výmere 225 m2 
- C-KN parc.č. 1093 zastavané plochya a nádvoriá o výmere 591 m2 
- C-KN parc.č. 806 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2 
- C-KN parc.č. 801/30 orná pôda o výmere 137 m2 
- C-KN parc.č 1091/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 
- C-KN parc.č. 801/226 orná pôda o výmere 1553 m2 
- C-KN parc.č. 804/4 orná pôda o výmere 419 m2 
- C-KN parc.č. 804/6 orná pôda o výmere 8223 m2 
- C-KN parc.č. 803/8 trvalý trávnatý porast o výmere 682 m2 
- C-KN parc.č. 1092/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 
- C-KN parc.č. 815/15 orná pôda o výmere 481 m2 
- C-KN parc.č. 801/1 orná pôda o výmere 32182 m2 
- C-KN parc.č. 801/244 orná pôda o výmere 9616 m2 
- C-KN parc.č. 801/29 orná pôda o výmere 6311 m2 
- C-KN parc.č. 804/1 orná pôda o výmere 10591 m2 
- C-KN parc.č. 803/1 trvalý trávnatý porast o výmere 24813 m2 
- C-KN parc.č. 1092/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1014 m2 
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- C-KN parc.č. 815/3 orná pôda o výmere 10304 m2 
- C-KN parc.č. 804/2 orná pôda o výmere 3502 m2 
- C-KN parc.č. 815/31 orná pôda o výmere 342 m2     
- C-KN parc.č. 1092/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 
- C-KN parc.č. 803/10 trvalý trávnatý porast o výmere 46 m2 
- C-KN parc.č. 807/3 trvalý trávnatý porast o výmere 5289 m2 
- C-KN parc.č. 1092/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 
- C-KN parc.č. 803/18 trvalý trávnatý porast o výmere 170 m2 
- C-KN parc.č. 803/16 trvalý trávnatý porast o výmere 3408 m2 
- C-KN parc.č. 1092/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 
- C-KN parc.č. 803/2 trvalý trávnatý porast o výmere 847 m2 
- C-KN parc.č. 801/238 orná pôda o výmere 61 m2 
- E-KN parc.č. 420/1 orná pôda o výmere 422 m2 
- C-KN parc.č. 801/245 orná pôda o výmere 3 m2 
- C-KN parc.č. 801/235 orná pôda o výmere 4870 m2 
- C-KN parc.č. 802/12 trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2 
- C-KN parc.č. 801/240 orná pôda o výmere 64 m2 
- C-KN parc.č. 801/241 orná pôda o výmere 928 m2 
- C-KN parc.č. 803/15 trvalý trávnatý porast o výmere 3735 m2 
- C-KN parc.č. 801/231 orná pôda o výmere 66 m2 
- C-KN parc.č. 801/237 orná pôda o výmere 592 m2 
- C-KN parc.č. 818/33 orná pôda o výmere 575 m2 
- C-KN parc.č. 818/35 orná pôda o  výmere 41  m2 
- C-KN parc.č. 815/17 orná pôda o výmere 2211 m2 

spolu výmera pozemkov.......................................................169.158 m2 
 
za účelom prípravy územia  „Priemyselnej zóny –  Trenčín, Bratislavská ulica“  
za kúpnu cenu ........................................................................................ 350,- Sk/m2 
celková kúpna cena predstavuje .........................................................  59,205.300,- Sk 

 
od podielových spoluvlastníkov zapísaných na liste vlastníctva č. 2145, 2146, 1389 a 1432 
pre k.ú. Záblatie, ktorí sú členmi Urbárskeho spoločenstva a lesného spoločenstva, 
pozemkového spoločenstva Trenčín – Záblatie, so sídlom Poľnohospodárska 24, Trenčín, 
IČO 34009655   
zastúpených na základe plnomocenstva 
Štefanom Bohušom – predsedom spoločenstva 
Ing. Jozefom Poláčkom – tajomníkom spoločenstva. 
 
Návrh je v súlade s PHSR. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 61 
 

 k Návrhu na vysporiadanie majetku Mesta Trenčín 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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predaj majetku Mesta Trenčín „Plynovod, Ul. Kasárenská, Trenčín v rozsahu: STL 
plynovod PE D 63 – 291,0 m a PE D 25 –  42,0 m vrátane uzáverov vybudovaný  ako 
líniovú stavba na pozemkoch parc.č. 1307, 1403, 1404/2 nachádzajúcich sa v k.ú. 
Zlatovce“, Slovenskému plynárenskému priemyslu – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava 26, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 537.355,- Sk. 
 
Návrh je v súlade s PHSR. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 62 
 k Návrhu na odpredaj neupotrebiteľného strojového zariadenia v majetku MHSL, 
m.r.o., Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

odpredaj neupotrebiteľného strojného zariadenia  Montážna plošina  MP 12 LC, EČ: 
TN 916 AR, v majetku MHSL, m. r. o., TN., p. Jozefovi Baginovi, bytom ul. Hviezdoslavova 
25, 911 01 Trenčín za cenu 120.000,- Sk. 
 
Popis vozidla 

EV. č. 
Č.DHM / Rok 

výroby 
Nadobúdacia 

hodnota 
Zostatková 

hodnota 
Navrhovaná  

cena  
Montáž. 
plošina 

 
TN 916 AR 

1257 / 1998 1 022 520,- Sk 0,- Sk 120 000,- Sk 

 
 

U z n e s e n i e  č. 63 
 k Návrhu na odpredaj technologického vozidla v majetku MHSL, m.r.o., Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

odpredaj technologického vozidla v majetku MHSL, m. r. o., TN p. Radoslavovi 
Ďurechovi bytom Trenčianske Jastrabie 311, PSČ: 913 22,  za cenu 65.000,-Sk. 
 

Popis vozidla ŠPZ 
 

číslo Rok Nadobúdacia Zostatková  Navrhovaná
    DHM výroby hodnota hodnota cena v Sk  

Š 706-sklapač 
TN 845 
AM 1008 1983 256 320,00 0,00 Sk 65.000,-
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U z n e s e n i e  č. 64 
 k Návrhu na určenie výšky nájmu pre byty na Ul. Východná 6690/31 a 33 v Trenčíne
  

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

 
výšku nájmu pre byty na Ul. Východná 6690/31 a 33 v maximálnej výške 5% 

z obstarávacej ceny bytu. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 65 
 k Návrhu zmeny Štatútu mesta Trenčín 
  

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

zmenu Štatútu mesta Trenčín podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 66 
 k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2006 
  

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

 
1.  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006 s nasledovným výrokom: 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 

2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného 
úradu v Trenčíne za rok 2006 v zmysle textovej časti na str.  96. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 67 
 k Návrhu na použitie rezervného fondu a zmeny rozpočtu na rok 2007 
   

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

Použitie rezervného fondu a zmeny rozpočtu na rok 2007. 
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U z n e s e n i e  č. 68 
 k Návrhu  VZN Mesta Trenčín č. 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného 
priestranstva v mestskej časti STRED 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 
VZN Mesta Trenčín č. 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného priestranstva 

v mestskej časti STRED. 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 69 
 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín 
č. 8/2005 o miestnych daniach  a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 schvaľuje  
 

VZN Mesta Trenčín č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 8/2005 
o miestnych daniach  a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 70 
 k Návrhu novelizácie Poriadku odmeňovania mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu Poriadku odmeňovania mesta Trenčín so zmenami. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 71 
 k Návrhu na delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád škôl, 
 školských zariadení a mestskej školskej rady  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
  
 delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád škôl,  školských 
zariadení a mestskej školskej rady. 
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U z n e s e n i e  č. 72 

 
 k Návrhu vyhlásenia poslaneckého klubu SMER 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Vyhlásenie poslaneckého klubu SMER  s doplnkom, ktoré je zároveň oficiálnym 
Vyhlásením Mestského zastupiteľstva 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 :  
 
 
Ing. Róbert  L I F K A, dňa .......................................................................... 
 
 
P. Martin B A R Č Á K, dňa ........................................................................ 
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 25.6.2007 
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