
U Z N E S E N I A  
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 
19.07.2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
U z n e s e n i e  č. 74 

 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 - parc.č. 397/3 orná pôda o výmere 533 m2 
zapísaná na LV č. 3407 ako vlastník  
Ing. Roman Herman, rod. Herman v podiele 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 487.801,- Sk 
 
 
2/ 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, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/1 orná pôda o výmere 24 m2 (diel 
218 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/219 orná pôda o výmere 40 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/2 orná pôda o výmere 682 m2 (diel 
141 GP), 

zapísané na LV č. 4872, podiel 7/16 
ako vlastník Vladislav Jurík, rod. Jurík  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 95.980,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 359/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1917 m2  vytvorená 
GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 359/1 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 1917 m2 (diel 75 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 359/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 312 m2 vytvorená GP 
č.  36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  359/2  zast. plocha a nádvorie 
o výmere 312 m2 (diel 76 GP),  

- stavba súp.č. 2963 na parc.č. 359/2 
- novovytvorená parc.č. 367/43 zast. plocha a nádvorie o výmere 1904 m2 vytvorená 

GP č.  36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/25  zast. plocha a nádvorie 
o výmere 8869 m2 (diel 69 GP),  

- novovytvorená parc.č. 367/48 ostatná plocha o výmere 167 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/34  ostatná plocha o výmere 1528 
m2 (diel 72 GP),  

- novovytvorená parc.č. 367/49 ostatná plocha o výmere 1031 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/36  ostatná plocha o výmere 1296 
m2 (diel 74 GP),  

- parc.č. 394/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 1922 m2, 
- parc.č. 402/2 ostatná plocha  o výmere 1448 m2, 

zapísané na LV č. 4377 ako vlastník  
Letecké opravovne Trenčín, a.s. v podiele 1/1 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 8,272.699,- Sk 
 
 
4/ 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  
Jozef Bulko, rod. Bulko v podiele 1/80 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.307,- 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),  

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník  
Bernadeta Berešová, 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), 
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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),  

zapísané na LV č. 4721, podiel 6/25  
- 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, podiel 9/25 
ako vlastník Peter Dubaj, rod. Dubaj 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 491.787,- Sk 
 
 
7/ 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),  
zapísaná na LV č. 3408 ako vlastník  
Emília Glosová, rod. Ondrášiková v podiele 3/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 365.851,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................. 9.720.364,- 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 - parc.č. 397/3 orná pôda o výmere 533 m2 
zapísaná na LV č. 3407, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 487.801,- Sk 
 
2/ 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, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/1 orná pôda o výmere 24 m2 (diel 
218 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/219 orná pôda o výmere 40 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/2 orná pôda o výmere 682 m2 (diel 
141 GP), 

zapísané na LV č. 4872, podiel 7/16 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 95.980,- Sk 
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3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 359/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1917 m2  vytvorená 

GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 359/1 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 1917 m2 (diel 75 GP), 

- novovytvorená parc.č. 359/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 312 m2 vytvorená GP 
č.  36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  359/2  zast. plocha a nádvorie 
o výmere 312 m2 (diel 76 GP),  

- stavba súp.č. 2963 na parc.č. 359/2 
- novovytvorená parc.č. 367/43 zast. plocha a nádvorie o výmere 1904 m2 vytvorená 

GP č.  36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/25  zast. plocha a nádvorie 
o výmere 8869 m2 (diel 69 GP),  

- novovytvorená parc.č. 367/48 ostatná plocha o výmere 167 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/34  ostatná plocha o výmere 1528 
m2 (diel 72 GP),  

- novovytvorená parc.č. 367/49 ostatná plocha o výmere 1031 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  C-KN parc. č.  367/36  ostatná plocha o výmere 1296 
m2 (diel 74 GP),  

- parc.č. 397/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 1922 m2, 
- parc.č. 402/2 ostatná plocha  o výmere 1448 m2, 

zapísané na LV č. 4377, podiel 1/1 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 8,272.699,- Sk 
 
 
4/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice  

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

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/80 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.307,- 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),  

zapísané na LV č. 4007, 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), 
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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),  

zapísané na LV č. 4721, podiel 6/25  
- 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, podiel 9/25 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 491.787,- Sk 
 
 
7/ 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),  
zapísaná na LV č. 3408, podiel 3/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 365.851,- 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 ................................................. 9.720.364,- Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 75 

 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 

kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom prípravy 
stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 
 
A/ 
1. - E-KN parc. č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 
    - E-KN parc. č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 
zapísané na LV č. 4720 ako vlastník Ján Arbet v podiele 1/16 za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 147.461,60 Sk 
 
2. -  E-KN parc. č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 
    -  E-KN parc. č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 
zapísané na LV č. 4720 ako vlastník Ing. Marián Arbet v podiele 1/16 za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 147.461,60 Sk 
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3. -  E-KN parc. č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 
    -  E-KN parc. č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 
zapísané na LV č. 4720 ako vlastník Ing. Eva Neumeistrová, rod. Arbetová v podiele 1/16 za 
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 147.461,60 Sk 
 
4. -  E-KN parc. č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 
    -  E-KN parc. č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 
zapísané na LV č. 4720 ako vlastník Terézia Štaffenová, rod. Arbetová v podiele 1/16 za 
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 147.461,60 Sk 
 
 
B/ 
1. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
    - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4721 a LV č. 4856 ako vlastník Ľudevít Hricko v podiele 6/25 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,412.117,- Sk 
 
2. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
    - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4721 a LV č. 4856 ako vlastník Anna Ciranová, rod. Dužeková v podiele 
6/25 za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,412.117,- Sk 
 
3. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
    - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4721 a LV č. 4856 ako vlastník Anna Binčiková, rod. Zemeková v podiele 
1/75 za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 78.451,- Sk 
 
4. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
    - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4721 a LV č. 4856 ako vlastník Ivan Zemek v podiele 1/75 za kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku vo výške 78.451,- Sk 
 
5. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
    - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4721 a LV č. 4856 ako vlastník Jaroslav Zemek v podiele 1/75 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 78.451,- Sk 
 
6. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
zapísané na LV č. 4721 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 6/25   
   - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na  LV č. 4856 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 3/25  
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,021.583,- Sk 
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7. - E-KN parc. č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
    - E-KN parc. č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 
zapísané na LV č. 4721 ako vlastník Peter Dubaj v podiele 6/25   
   - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na  LV č. 4856 ako vlastník Peter Dubaj v podiele 3/25  
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,021.583,- Sk 
 
8. - E-KN parc. č. 434    orná pôda o výmere 1995 m2 
zapísané na LV č. 4856 ako Ján Dužek v podiele 6/25 za kúpnu cenu podľa znaleckého 
posudku vo výške 438.198,- Sk 
 
 
C/ 
1. - E-KN parc. č. 441 orná pôda o výmere 2655 m2 
zapísaná na LV č. 5052 ako vlastník Ján Ďurža v podiele 1/3 za kúpnu cenu podľa znaleckého 
posudku vo výške 809.952,- Sk 
 
2. - E-KN parc. č. 441 orná pôda o výmere 2655 m2 
zapísaná na LV č. 5052 ako vlastník Pavol Ďurža v podiele 1/3 za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 809.952,- Sk 
 
3. - E-KN parc. č. 441 orná pôda o výmere 2655 m2 
zapísaná na LV č. 5052 ako vlastník Marta Sameková, rod. Ďuržová v podiele 1/3 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 809.952,- Sk 
 
 
D/ 
1. - E-KN parc. č. 435    orná pôda o výmere 2506 m2 
    - E-KN parc. č. 464/1 orná pôda o výmere 74 m2 
    - E-KN parc. č. 465/1 orná pôda o výmere 26 m2 
zapísané na LV č. 4726 a LV č. 4727 ako vlastník Lýdia Blažová, rod. Dužeková v podiele 
1/2  za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,192.505,60 Sk 
 
2. - E-KN parc. č. 435    orná pôda o výmere 2506 m2 
    - E-KN parc. č. 464/1 orná pôda o výmere 74 m2 
    - E-KN parc. č. 465/1 orná pôda o výmere 26 m2 
zapísané na LV č. 4726 a LV č. 4727 ako vlastník Jaroslav Dužek v podiele 1/2  za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,192.505,60 Sk 
 
 
E/ 
1.  
- novovytvorená parc. č. 468/196 orná pôda o výmere 210 m2 a novovytvorená parc. č.    

468/255 orná pôda o výmere 1002 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 433 orná pôda o výmere 2049 m2 

- E-KN parc. č. 449/1 orná pôda o výmere 6 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/214 orná pôda o výmere 92 m2 a novovytvorená parc. č. 

468/280 orná pôda o výmere 332 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 449/2 orná pôda o výmere 1235 m2 

- E-KN parc. č. 477/1 orná pôda o výmere 1208 m2 
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- novovytvorená parc. č. 468/189 orná pôda o výmere 1897 m2  odčlenené geometrickým 
plánom č. 36315583-16-2006 z pôvodnej parc. č. 581 orná pôda o výmere 5192 m2 

zapísané na LV č. 4867 ako vlastník Jozef Štefánka  v podiele ¼ za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 1,086.113,60 Sk 
 
2.   
- novovytvorená parc. č. 468/196 orná pôda o výmere 210 m2 a novovytvorená parc. č.    

468/255 orná pôda o výmere 1002 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 433 orná pôda o výmere 2049 m2 

- E-KN parc. č. 449/1 orná pôda o výmere 6 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/214 orná pôda o výmere 92 m2 a novovytvorená parc. č. 

468/280 orná pôda o výmere 332 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 449/2 orná pôda o výmere 1235 m2 

- E-KN parc. č. 477/1 orná pôda o výmere 1208 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/189 orná pôda o výmere 1897 m2  odčlenené geometrickým 

plánom č. 36315583-16-2006 z pôvodnej parc. č. 581 orná pôda o výmere 5192 m2 
zapísané na LV č. 4867 ako vlastník Janka Madová, rod. Štefánková  v podiele ¼ za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,086.113,60 Sk 
 
3. 
- novovytvorená parc. č. 468/196 orná pôda o výmere 210 m2 a novovytvorená parc. č.    

468/255 orná pôda o výmere 1002 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 433 orná pôda o výmere 2049 m2 

- E-KN parc. č. 449/1 orná pôda o výmere 6 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/214 orná pôda o výmere 92 m2 a novovytvorená parc. č. 

468/280 orná pôda o výmere 332 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 449/2 orná pôda o výmere 1235 m2 

- E-KN parc. č. 477/1 orná pôda o výmere 1208 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/189 orná pôda o výmere 1897 m2  odčlenené geometrickým 

plánom č. 36315583-16-2006 z pôvodnej parc. č. 581 orná pôda o výmere 5192 m2 
zapísané na LV č. 4867 ako vlastník Mária Ďureková, rod. Štefánková  v podiele ¼ za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,086.113,60 Sk 
 
4. 
- novovytvorená parc. č. 468/196 orná pôda o výmere 210 m2 a novovytvorená parc. č.    

468/255 orná pôda o výmere 1002 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 433 orná pôda o výmere 2049 m2 

- E-KN parc. č. 449/1 orná pôda o výmere 6 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/214 orná pôda o výmere 92 m2 a novovytvorená parc. č. 

468/280 orná pôda o výmere 332 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-16-
2006 z pôvodnej parc. č. 449/2 orná pôda o výmere 1235 m2 

- E-KN parc. č. 477/1 orná pôda o výmere 1208 m2 
- novovytvorená parc. č. 468/189 orná pôda o výmere 1897 m2  odčlenené geometrickým 

plánom č. 36315583-16-2006 z pôvodnej parc. č. 581 orná pôda o výmere 5192 m2 
zapísané na LV č. 4867 ako vlastník Juraj Štefánka  v podiele ¼ za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 1,086.113,60 Sk 
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5. 
- novovytvorená parc. č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2, novovytvorená parc. č. 

468/278 orná pôda o výmere 1106 m2 a novovytvorená parc. č.   468/288 orná pôda 
o výmere 105 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-2006 z pôvodnej 
parc. č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 

- E-KN parc. č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 
zapísané na LV č. 4870 ako vlastník Marta Šišovská, rod. Janáčová  v podiele 2/9 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 527.968,70 Sk 
 
6. 
- novovytvorená parc. č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2, novovytvorená parc. č. 

468/278 orná pôda o výmere 1106 m2 a novovytvorená parc. č.   468/288 orná pôda 
o výmere 105 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-2006 z pôvodnej 
parc. č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 

- E-KN parc. č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 
zapísané na LV č. 4870 ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  v podiele 1/27 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 87.995,- Sk 
 
7. 
- novovytvorená parc. č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2, novovytvorená parc. č. 

468/278 orná pôda o výmere 1106 m2 a novovytvorená parc. č.   468/288 orná pôda 
o výmere 105 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-2006 z pôvodnej 
parc. č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 

- E-KN parc. č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 
zapísané na LV č. 4870 ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč  v podiele 1/27 za kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku vo výške 87.995,- Sk 
 
8. 
- novovytvorená parc. č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2, novovytvorená parc. č. 

468/278 orná pôda o výmere 1106 m2 a novovytvorená parc. č.   468/288 orná pôda 
o výmere 105 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-2006 z pôvodnej 
parc. č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 

- E-KN parc. č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 
zapísané na LV č. 4870 ako vlastník Ing. Dagmar Pletichová, rod. Janáčová v podiele 1/27 za 
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 87.995,- Sk 
 
9. 
- novovytvorená parc. č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2, novovytvorená parc. č. 

468/278 orná pôda o výmere 1106 m2 a novovytvorená parc. č.   468/288 orná pôda 
o výmere 105 m2 odčlenené geometrickým plánom č.36315583-16-2006 z pôvodnej 
parc. č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 

- E-KN parc. č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 
zapísané na LV č. 4870 ako vlastník Janka Madová, rod. Štefánková  v podiele 2/3 za kúpnu 
cenu podľa znaleckého posudku vo výške 1,583.906,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 76 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 

kúpu nehnuteľností – pozemkov  v  k.ú. Zlatovce za účelom prípravy stavby 
„Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť za kúpnu 
cenu 290,- Sk/m2 od spoločnosti Stavokov spol. s r.o. Trenčín: 
- novovytvorená parc. č. 20/59  ostatná plocha o výmere 952 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 16 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/60  ostatná plocha o výmere 307 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 19 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/61  ostatná plocha o výmere 3847 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 23 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/62  ostatná plocha o výmere 422 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 42 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/63  ostatná plocha o výmere 777 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 44 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/64  ostatná plocha o výmere 769 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 48 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/65  ostatná plocha o výmere 222 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 49 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/66  ostatná plocha o výmere 1541 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 39 GP) 
- novovytvorená parc. č. 20/67  ostatná plocha o výmere 45 m2 vytvorená GP č. 36315583-
15-2006 z pôvodnej parc. č. 20/1 (diel 40 GP) 
Celková výmera pozemkov ...................................................8882 m2 
Celková kúpna cena pozemkov ............................................2,575.780,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 77 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území 
„Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská ul.“ pre spoločnosť CTP Invest SK, spol. s r.o., 
Bratislava za kúpnu cenu 550,- Sk/m2. 
Ide o nasledovné pozemky: 

A/ 
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2  
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2  
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2  
- C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2  
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2  
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- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2  
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2  
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2  
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2  
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2  
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2  
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2  
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2 

     spolu výmera ..........................................180190 m2  
     spolu kúpna cena ................................... 99,104.500,- Sk 
 
     
B/ 

- C-KN parc.č. 818/24 orná pôda o výmere 6903 m2 
- C-KN parc.č. 801/1 orná pôda o výmere 32182 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 
- 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. 801/240 orná pôda o výmere 64 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 ...........................................98349 m2 
spolu kúpna cena ....................................54,091.950,- Sk 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 78 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ a na zámenu nehnuteľného majetku Mesta 
Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.  r u š í  

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 612 zo dňa 27.10.2005, ktorým 

bola schválená zámena nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a SR - Krajským riaditeľstvom 
Policajného zboru v Trenčíne v k. ú. Trenčín : 

 
A/ nehnuteľností Mesta Trenčín:  
1. stavby - spevnené plochy I., II. a chodníky,   
2. pozemky parc. č. 1902/62, zast. plocha vo výmere 22 m2 a parc. č. 1902/63, zast. plocha       

vo výmere 1901 m2, spolu vo výmere 1923 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 
1.921,92 Sk/m2, nehnuteľností spolu v hodnote 5.803.902,- Sk 
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za 
 
B/ nehnuteľností SR - Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne: 
1. budova súp. č. 1052 na pozemku parc. č. 217, 
2. pozemok parc. č. 217, zast. plocha vo výmere 237 m2. 
3. pozemok parc. č. 218/1, zast. plocha vo výmere 542 m2, 
4. pozemok parc. č. 218/2, ost. plocha vo výmere 790 m2, 
    výmera pozemkov spolu 1569 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 2.522,50 Sk/m2, 

nehnuteľností spolu v hodnote 5.300.000,- Sk. 
Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 
 
 
2. s ch v a ľ u j e 

 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a SR - Krajským riaditeľstvom 
Policajného zboru v Trenčíne v k. ú. Trenčín: 
 
A/ nehnuteľnosti Mesta Trenčín:   
 
1. stavby - spevnené plochy I., II. a chodníky, v hodnote podľa znaleckého posudku 2,1 mil. 

Sk.  
2. pozemky parc. č. 1902/62, zast. plocha vo výmere 22 m2 a parc. č. 1902/63, zast. plocha vo 

výmere 1898 m2, spolu vo výmere 1920 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 
1.921,92 Sk/m2,  

zaokrúhlená hodnota nehnuteľností spolu 5,800 mil. Sk 
 
za 
  
B/ nehnuteľnosti SR - Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne :  
 
1. budova súp. č. 1052 na pozemku parc. č. 217, v hodnote podľa znaleckého posudku 1,253 

mil . Sk.  
2. pozemok parc. č. 217, zast. plocha vo výmere 245 m2, 
3. pozemok parc. č. 218/1, zast. plocha vo výmere 1384 m2, 
4. pozemok parc. č. 218/3, zast. plocha vo výmere 55 m2, 
    výmera pozemkov spolu 1684 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 2.522,56 Sk/m2,  
zaokrúhlená hodnota nehnuteľností spolu 5,500 mil. Sk. 
 
Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 79 
 k Návrhu Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou CTP Invest SK, spol. s.r.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Zmluvu o spolupráci podľa predloženého návrhu. 
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U z n e s e n i e  č. 80 
 k Doplnku č. 3 k Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1999 o ÚPN SÚ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne vydané k Doplnku č. 3 k ÚPN SÚ 
zo dňa 09.11.2006 
 
2. s c h v a ľ u j e 
 
 a/ Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Trenčín 
 b/ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Doplnku č. 3 
ÚPN SÚ Trenčín 
 c/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1999 
o ÚPN SÚ Trenčín. 
 
 
 
 
 
 
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. Ján B E Z Á K, dňa .................................................................................. 
 
 
p. Juraj H O L U B E K, dňa ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 20.07.2007 
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	     spolu výmera ..........................................180190 m2 
	     spolu kúpna cena ................................... 99,104.500,- Sk

