
U Z N E S E N I A  
 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 21. februára 2002 
na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 1 
 k Informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 2 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parcela číslo 
           3403/19 zastavaná plocha s výmerou 267  m2, 
oddelenej geometrickým plánom číslo 17905095-097-01 zo dňa 23.11.2001 z pôvodnej 
parcely číslo 3403/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Ing. Miroslavovi Matejkovi a manželke Ivane rod. Teplickej za účelom skompletizovania 
pozemkov, za  dohodnutú kúpnu cenu   500,- Sk/m2, čo predstavuje sumu  133.500,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 133.500,- Sk. 

 

 
U z n e s e n i e  č. 3 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín,  
              parcela číslo  3260/2 zastavaná plocha s výmerou 124 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti RNDr. Danici 
Demitrovej, za účelom skompletizovania  pozemkov, za dohodnutú  kúpnu cenu 1500,- 
Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................ 186.000,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 4 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – časť pozemku v k. ú. Trenčín 
             parcela číslo 2315/488 zastavaná plocha s výmerou cca 350 m2, 
ktorá bude upresnená geometrickým plánom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti spoločnosti s r.o. TEXOS, Olbrachtova 6, 91101 Trenčín, za 
účelom výstavby prevádzkového objektu s kaviarňou, za dohodnutú kúpnu cenu 1.400,- 
Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................ cca  490.000,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 5 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubra parc.č. 431, záhrada vo výmere 507 m2 
nachádzajúcom sa na Ul. Odbojárov pre Františka Ďurišku a manželku Katarínu za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku mesta 
za kúpnu cenu         . . .        300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena                  . . .  152.100,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 6 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 
1. predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín parc.č. 1627/542, zast. plocha vo 

výmere 5 m2 odčleneného z pozemku parc.č. 1627/3, ost. plocha vo výmere 7927 m2 
geometrickým plánom č. 300 245 52 – 187/01 overeným dňa 23.10.2001 nachádzajúcom 
sa na Nábrežnej ulici pre Milana Munku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou 
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za kúpnu cenu       . . .  700,- Sk/m2 
Celková kúpna cena                 . . .    3.500,- Sk 

 
2. predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín parc.č. 1627/543, zast. plocha vo 

výmere 5 m2 odčleneného z pozemku parc.č. 1627/3, ost. plocha vo výmere 7927 m2 
geometrickým plánom č. 300 245 52 – 187/01 overeným dňa 23.10.2001 nachádzajúcom 
sa na Nábrežnej ulici pre Rudolfa Juriša a manželku Jozefínu za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou 
za kúpnu cenu       . . .  700,- Sk/m2 
Celková kúpna cena                 . . .    3.500,- Sk 

 
3. predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín parc.č. 1627/551, zast. plocha vo 

výmere 7 m2 odčleneného z pozemku parc.č. 1627/3, ost. plocha vo výmere 7927 m2 
geometrickým plánom č. 300 245 52 – 187/01 overeným dňa 23.10.2001 nachádzajúcom 
sa na Nábrežnej ulici pre Milana Munku, Rudolfa Juriša s manželkou, Františka 
Lišku s manželkou, Alžbetu Lorencovú, Antona Marčeka s manželkou, Janu 
Urbanovú, Michala Krajčíka s manželkou, Ing. Vladimíra Orolína s manželkou, 
Štefana Skúcaného s manželkou, Ing. Antona Adamca s manželkou, Jána Daňa, 
Jiřího Hrdličku s manželkou, Ladislava Roxera s manželkou, Tibora Mikušinca 
s manželkou, Magdalénu Balážovú a Zuzanu Balážovú, každý v podiele 1/16 za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania prístupu ku garážam 
za kúpnu cenu       . . .  300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena                 . . .    2.100,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 7 
 k návrhu na predaj a zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

pre predávané pozemky nachádzajúce sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín odčlenené z 
pozemkov parc. č. 1469/2, ost. plocha vo výmere 2909 m2, parc. č. 1469/3, záhrada vo 
výmere 299 m2 a pre zamieňané pozemky parc. č. 1469/10, zast. plocha vo výmere 19 m2, 
parc. č. 1469/11, zast. plocha vo výmere 19 m2, parc. č. 1469/12, zast. plocha vo výmere 19 
m2 a parc. č. 1469/13, zast. plocha vo výmere 19 m2 podľa geometrického  plánom  č. 
31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000: 
 
1.  predaj pozemku parc. č. 1469/24, zast. pl.  vo výmere 3 m2 pre Miroslava Chudadu za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe 
porealizačného zamerania 

     za kúpnu cenu                   . . . .        800,- Sk/m2. 
    Celková kúpna cena                                                                    . . . .     2.400,- Sk. 
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2. predaj pozemku parc. č. 1469/25, zast. pl.  vo výmere 2 m2 pre JUDr. Petra Slaninu a 
manželku Ing. Janu, rod. Ivaniskovú  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 

     za kúpnu cenu               . . . .          800,- Sk/m2. 
    Celková kúpna cena                                                                . . . .       1.600,- Sk. 
 
3. predaj pozemku parc. č. 1469/26, zast. pl.  vo výmere 2 m2 pre Ing. Stanislava 

Ďurkecha a manželku Darinu, rod. Potfajovú za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 

     za kúpnu cenu               . . . .          800,- Sk/m2. 
    Celková kúpna cena                                                                . . . .       1.600,- Sk. 
 
4. predaj pozemku parc. č. 1469/27, zast. pl.  vo výmere 2 m2 pre Ing. Eduarda Vraždu a 

manželku Reginu, rod. Patrikovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod garážou na základe porealizačného zamerania 

     za kúpnu cenu               . . . .          800,- Sk/m2. 
     Celková kúpna cena                                                               . . . .       1.600,- Sk. 
       
5.a/ predaj  pozemku  parc.  č. 1469/28,  zast.  pl.  vo  výmere 2 m2 pre  Ing.  Petra  Došeka  
       a  manželku  Annu,  rod. Hazuchovú  za  účelom   majetkovoprávneho     vysporiadania  
       pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 
       za kúpnu cenu               . . . .          800,- Sk/m2. 
       Celková kúpna cena                                                            . . . .       1.600,- Sk. 
 
    b/ zámenu  pozemkov   parc.  č. 1469/10,  zast.  pl.  vo   výmere  19 m2,    vlastník  Mesto  
        Trenčín za pozemok pôvodné parc. č. 1469/10, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing.  
        Peter Došek a manželka Anna, rod. Hazuchová, ktorý sa pričleňuje  vyššie  uvedeným  
        geometrickým     plánom  do   pozemku  parc.  č. 1469/2  za  účelom majetkovoprávneho  
        vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 
                                                                                                       bez  finančného  vyrovnania 
      
6. zámenu pozemkov parc. č. 1469/11, zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín 

za pozemok pôvodné parc. č. 1469/11, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Jozef 
Klemens a manželka Magda, rod. Mecková, ktorý sa pričleňuje vyššie uvedeným  
geometrickým plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 

                bez  finančného  vyrovnania 

 
7.a/ predaj  pozemku  parc.  č.  1469/29,  zast. pl.  vo výmere 1 m2 pre Ing. arch. Miroslava  
       Mlynčeka  a  manželku  Ing.  arch.  Adriánu,   rod.  Blichovú  za účelom majetkovo-  
       právneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania 
        za kúpnu cenu               . . . .          800,- Sk/m2. 
        Celková kúpna cena                                                            . . . .          800,- Sk. 
 
7.b/ zámenu pozemkov parc. č. 1469/12, zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto  

Trenčín za pozemok pôvodné parc. č. 1469/12, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník 
Ing. arch. Miroslav Mlynček a manželka Ing. arch. Adriána, rod. Blichová, ktorý 
sa pričleňuje vyššie uvedeným  geometrickým plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za 
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účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe 
porealizačného zamerania 

     bez  finančného  vyrovnania 
 
 
8. zámenu pozemkov parc. č. 1469/13, zast. pl.  vo výmere 15 m2, vlastník Mesto Trenčín 

za pozemok pôvodné parc. č. 1469/13, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Emil 
Gallovič a manželka Jarmila Ing. Helena, rod. Staňová, ktorý sa pričleňuje vyššie 
uvedeným geometrickým plánom do pozemku parc. č. 1469/2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného 
zamerania                                  

      bez  finančného  vyrovnania 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 8 
 k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín - pozemkov v k.ú. Zlatovce – 
novovytvorená   
        parc.č. 1884/16    zastavaná plocha  s výmerou  738 m2, 
        parc.č. 1885/44    zastavaná plocha s výmerou       9 m2, a 
        parc.č. 1993/132  zastavaná plocha s výmerou      15 m2, 
oddelených geometrickým plánom č. 17905095-068-01 zo dňa 20.9.2001 z pôvodných pkn 
parciel číslo 1123/1, a 1123/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2329 ako vlastníčka 
Magdaléna Capáková, rod. Samáková v celosti,  za účelom usporiadania pozemkov pod 
jestvujúcou miestnou komunikáciou spájajúcou ulice Hlavná a Na vinohrady v Trenčíne,  za 
dohodnutú kúpnu cenu 360,50 Sk/m2. 

 
Celková kúpna cena predstavuje  ........................................................................... 274.701,- Sk  
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 9 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   majetok vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín – investičnú akciu „Rekonštrukcia mestského rozhlasu 
v mestských častiach mesta Trenčín – I. etapa“, takto : 

1/ v mestskej časti Opatová n/V – komplexná rekonštrukcia : a/ nosný materiál a 
dodávka, b/ montážne práce, 

2/ v mestskej časti Kubrica – čiastočná rekonštrukcia : a/ nosný materiál a dodávka,  
b/ montážne práce,  
 
do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.03.2002. 

 
Hodnota investičnej akcie, uvedenej v bode 1/, predstavuje bez DPH sumu 

........................................................................................................................... 797.633,00 Sk. 
Hodnota investičnej akcie, uvedenej v bode 2/, predstavuje bez DPH sumu 

........................................................................................................................... 197.367,00 Sk. 
Hodnota oboch investičných akcií bez DPH spolu predstavuje sumu 

........................................................................................................................... 995.000,10 Sk.  
Celková hodnota oboch investičných akcií s DPH 10% (99.500,-Sk) spolu predstavuje 

sumu .............................................................................................................. 1,094.500,00 Sk.   
  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 10 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín – stavbu „Kultúrny dom Kubrica –  stavebné úpravy 
hygienických zariadení“ (II. etapa), do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.03.2002. 

 Hodnota zverovanej stavby predstavuje  v zmysle Záznamu o odovzdaní a prevzatí 
prác zo dňa 20.11.2001 a v zmysle Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 17.10.2001 medzi 
objednávateľom mestom Trenčín a zhotoviteľom Miroslavom Dvornickým - Ekostav, 
Kožušnícka č. 17, 911 01 Trenč. Stankovce č. d. 219, a v zmysle príslušných faktúr, spolu 
sumu .................................................................................................................... 407.190,59 Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 11 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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z v e r u j e 

 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  

súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,  v rámci stavby 
„Oddychová zóna Halalovka Juh II. Trenčín – I. etapa“, nasledovný  majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín : 

 
1/ Pozemky : 
 
- novovytvor. parc.č.  2315/478  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou 15.943 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/479  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou      718 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/480  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou   1.683 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/481  zast. plocha (chodník)                  s výmerou   1.378 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/482  zast. plocha (chodník)                  s výmerou   1.004 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/483  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou      164 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/484  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou      230 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/485  zast. plocha (ihrisko)                    s výmerou      913 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2315/486  zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou      135 m˛, 
 
všetky odčlenené GP č. 363 044 25-36/01 zo dňa 18.09.2001 z parc.č. 2315/4/1 zast. plocha 
s celkovou výmerou 41.488 m², resp. z parc.č. 2315/4/2 trv. tráv. plocha s celkovou výmerou 
1.941 m˛, obe v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka mesto Trenčín v celosti, 
 
- novovytvor. parc.č.  2337/49    zast. plocha (verej.priestranstvo) s výmerou     2.387 m˛, 
- novovytvor. parc.č.  2337/251  zast. plocha (chodník)                  s výmerou        208 m˛, 
 
obe odčlenené GP č. 363 044 25-36/01 zo dňa 18.09.2001 z parc.č. 2337/49 zast. plocha 
s celkovou výmerou 2.574 m˛, v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka mesto Trenčín 
v celosti, 
 
  Celková výmera zverovaných pozemkov je .......................................... 24.763 m˛. 
 
2/ Stavby a stavebné úpravy na pozemkoch : 
 
- detské ihrisko s hracími prvkami, vonkajšie osvetlenie, rozvody a odvedenie vody (rigol) 

na pozemku novovytvor. parc.č. 2315/478, 
- asfaltové ihriská na pozemkoch novovytvor. parc.č. 2315/479, 2315/485, 
- chodníky na pozemkoch novovytvor. parc.č. 2315/481, 2315/482, 2337/251, 
 
 
3/ Trávnaté plochy a sadové úpravy na pozemkoch : 
 
- trávnaté ihrisko (futbalové) na pozemku novovytvor. parc.č. 2315/480, 
- sadové úpravy a trávnaté plochy na pozemkoch novovytvor. parc.č. 2315/478, 2315/483, 

2315/484, 2315/486, 2237/49. 
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Predmetný majetok sa zveruje do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.03.2002. 

 
Hodnota každého zo zverovaných pozemkov je 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota  

spolu predstavuje sumu  ............................................................................. 12.381,500,00 Sk. 
Hodnota zverovanej časti stavieb, staveb. úprav a sadových úprav predstavuje  

v zmysle Záznamu o odovzdaní a prevzatí prác zo dňa 12.07.2001 a v zmysle Zmluvy o dielo 
č. 305/420/2000, uzavretej dňa 19.05.2000 medzi objednávateľom mestom Trenčín a 
zhotoviteľom m.p.o. Mestské  hospodárstvo Trenčín sumu .......................... 3,415.169,39 Sk. 

Hodnota zverovanej časti stavieb, staveb. úprav a sadových úprav predstavuje  
v zmysle Záznamu o odovzdaní a prevzatí prác zo dňa 12.07.2001 a v zmysle Zmluvy o dielo 
č. 306/423/2000, uzavretej dňa 11.04.2001 medzi objednávateľom mestom Trenčín a 
zhotoviteľom m.p.o. Mestské  hospodárstvo Trenčín sumu .......................... 4,734.909,50 Sk. 

Celková hodnota zverovaných stavieb, stavebných úprav a sadových úprav na 
predmetných pozemkoch predstavuje v zmysle Záznamu o odovzdaní a prevzatí prác zo dňa 
12.07.2001, oboch horeuvedených zmlúv o dielo a príslušných faktúr, celkovú sumu 
....................................................................................................................... 8,333.722,80 Sk.  

Hodnota celého zverovaného majetku (pozemkov, stavieb, stavebných úprav a 
sadových úprav) predstavuje spolu sumu ............................................. 20,715.222,80 Sk.   

  
 

 
U z n e s e n i e  č. 12 

 k návrhu na zverenie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín – 
úžitkový automobil Fiat Doblo 1,9 Ds, s účinnosťou od 01.01.2002. 

 Nadobúdacia cena zverovaného majetku je .............................................. 532.729,-Sk. 
 Zostatková  cena zverovaného majetku k 31.12.2001 je ........................... 457.081,-Sk. 

  
 
 

U z n e s e n i e  č. 13 
 k návrhu na vyňatie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín a zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. 
Sociálne služby mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.  v y n í m a 
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v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín – Detské jasle na ulici 28. októbra v Trenčíne, zo správy  m.p.o. 
Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.01.2002 takto : 
 
- drobný hmotný investičný majetok v hodnote ............................................. 471.683,50 Sk, 
- hmotný investičný majetok v hodnote ........................................................... 10.000,00 Sk, 
- stroje v hodnote .......................................................................................... 104.690,00 Sk, 
- zásoby v hodnote ......................................................................................... 16.590,17 Sk, 
      v celkovej hodnote ................................................................................... 602.963,67 Sk, 
 
2. z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín – Detské jasle na ulici 28. októbra v Trenčíne, do správy  m.r.o. 
Sociálne služby mesta Trenčín s účinnosťou od 01.01.2002 takto : 
 
- drobný hmotný investičný majetok v hodnote ............................................. 471.683,50 Sk, 
- hmotný investičný majetok v hodnote ........................................................... 10.000,00 Sk, 
- stroje v hodnote .......................................................................................... 104.690,00 Sk, 
- zásoby v hodnote ......................................................................................... 16.590,17 Sk, 
      v celkovej hodnote ................................................................................... 602.963,67 Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 14 
 k návrhu na zmenu časti 6. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo 
dňa 16.12.1999 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu  časti 6. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 16.12.1999, 
ktorým  schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
        parc.č. 2315/361 zastavaná  plocha s výmerou  18 m2, a 
        parc.č. 2315/373 zastavaná plocha s výmerou  15 m2 
oddelených geometrickým plánom č.  30024552-178/99 z pôvodnej parc.č. 2315/4, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Samuelovi Devánovi a 
manželke Daše  rod. Čiernikovej,  za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 
300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo predstavuje čiastku 18.900,- Sk, účelom 
výstavby radových garáží . 
 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................................  18.900,- Sk. 
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Zmena  sa týka  kupujúcich, ktorí sa menia 
z 
Ing. Samuel Deván  a manželka Daša rod. Čierniková 
na 
Ing. Marián Sabo a manželka Ing. Mária  rod. Danková. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 15 
 k návrhu na zmenu časti 28. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo 
dňa 24.4.2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu  časti 28. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001, 
ktorým  schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
        parc.č. 2315/267 zastavaná  plocha s výmerou  23 m2 v 1/2-ici, a 
        parc.č. 2315/303 zastavaná plocha s výmerou  346 m2 v 1/22-ine, 
oddelených geometrickým plánom č.  30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parc.č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Ivanovi 
Mikušovi,  za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo predstavuje čiastku 13.919,- Sk, účelom usporiadania pozemku 
pod garážou a prístupovou komunikáciou. 
 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................................  13.919,- Sk. 
 
 
Zmena  sa týka  kupujúceho, ktorý sa mení 
z 
Ing. Ivan Mikuš 
na 
Ing. Ivan Mikuš a manželka Eva   rod.   Tvrdoňová 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 16 
 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 117 zo dňa 
31.8.2000 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu   uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 117 zo dňa 31.8.2000, ktorým  
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
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        parc.č. 2180/255 zastavaná  plocha s výmerou  90 m2,  
oddelenej geometrickým plánom č.  34598600-29-00 zo dňa 31.5.2000 z pôvodnej parc.č. 
2180/5, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Slovenským 
telekomunikáciám, a.s., Riaditeľstvu telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný 
závod, Továrenská 7, 82495 Bratislava, zastúpeným Ing. Dušanom Marčokom, vedúcim, 
za účelom vybudovania nového objektu digitálnej ústredne za dohodnutú kúpnu cenu 1.420,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavovala .....................................................................  127.800,- Sk. 
 
 
Zmena  sa týka  kupujúceho, ktorý sa mení  
 
zo 
 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, 
odštepný závod, Továrenská 7, 82495 Bratislava, zastúpená Ing. Dušanom Marčokom, 
vedúcim 
 
na 
 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava, zastúpené Ing. 
Štefanom Bugárom  a Ing. Ladislavom Mikušom. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 17 
 k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 184 zo dňa 
14.12.2000 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 r u š í 
 
s účinnosťou od 30.11.2001 uznesenie MsZ č. 184 zo dňa 14.12.2000, ktorým MsZ 
v Trenčíne zmenilo s účinnosťou od 01.01.2001 uznesenie MsZ č. 63 zo dňa 29.06.1995, 
ktorým MsZ v Trenčíne schválilo prenechanie nehnuteľností – pozemkov a budov do nájmu, 
ktoré tvoria areál bitúnku na Rybárskej ul. č. 28 v Trenčíne, k.ú. Trenčín a pozostávajú z: 
- parc.č. 537/1 ostatná plocha o výmere 1871 m2 
- parc.č. 537/2 ostatná plocha o výmere 1275 m2 
- parc.č. 537/3 zastavaná plocha o výmere 1512 m2 
- parc.č. 537/4 ostatná plocha o výmere 200 m2 
- parc.č. 539 zastavaná plocha o výmere 145 m2 
- parc.č. 540 dom č. 750 s dvorom o výmere 4427 m2 
- parc.č. 1684/1 zastavaná plocha o výmere 1087 m2 
a budov ležiacich na uvedených parcelách podľa súpisu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť nájomnej zmluvy. K uvedeným nehnuteľnostiam patrí i rekonštruovaná kotolňa, 
rozvod plynu a hnacie uličky pre dobytok. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 a 
prenechávajú sa na dočasné užívanie firme Marián Vlk – MAROŠ, zastúpená Mariánom 
Vlkom, bytom Chocholná – Velčice č. 461, za účelom prevádzkovania (zabíjanie jatočných 
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zvierat, výroba, predaj a opracovanie mäsa výsekového), na dobu do 31.12.2002 s účinnosťou 
od 16.05.1995 za cenu:  
 
do 01.10.1996    3.360.000,- Sk ročne 
od 01.10.1996    3.920.000,- Sk ročne 
od 01.10.1998    4.480.000,- Sk ročne 
od 01.10.2000    5.040.000,- Sk ročne 
 
 
 
 
Zmena sa týkala: 
 
a) názvu nájomcu, ktorý sa menil na MAROŠ, spol. s r.o., so sídlom  

Rybárska 28, Trenčín, zastúpená konateľom spoločnosti Mariánom Vlkom, bytom 
Chocholná – Velčice 461, 

b) ceny nájmu, ktorá sa mení na 3.000.000,- Sk ročne.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 18 
 k návrhu na schválenie postupu pri predaji bytov na Bavlnárskej ulici v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e s ch v a ľ u j e 
 
A/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 310 v Trenčíne 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 310 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 659 o výmere 505 m2 (zastavaná plocha pod bytom a garážou), na pozemku parc.č. 
658/5 o výmere 525 m2 (vjazd do garáží) – viď tabuľka bez priľahlého pozemku 
 
č.b. izbovitosť cena bytu 

 
cena pozemku

- vjazd 
cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

     1                 3 15.082,- 15.888,- 21.877,- 28.246,-
     2                 3 15.095,- 12.434,- 20.716,- 26.739,-
     3 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.410,-
     4 3 15.184,- 15.888,- 21.987,- 28.391,-
     5 3 15.082,- 24.868,- 25.015,- 32.307,-
     6 3 15.095,- 15.888,- 21.892,- 28.261,-
     7 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.410,-
     8 3 15.082,- bez garáže 16.505,- 21.310,-
     9 3 15.082,- 11.053,- 20.439,- 26.390,-
   10 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.405,-
   11 3 15.095,- 15.888,- 21.892,- 28.266,-
   12 3 15.184,- bez garáže 16.615,- 21.455,-
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B/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 311 v Trenčíne 
 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 311 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 657/1 o výmere 466 m2 (zastavaná plocha pod bytom a garážou), na pozemku parc.č. 
658/3 o výmere 474 m2 (vjazd do garáží) – viď tabuľka bez priľahlého pozemku 

 
 
 
 

č.b. izbovitosť cena bytu cena pozemku 
- vjazd 

cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

1 3 18.696,- bez garáže 16.100,- 20.380,-
2 3 18.648,- bez garáže 16.055,- 20.330,-
3 3 18.648,- 12.334,- 19.563,- 24.772,-
4 3 18.672,- 16.687,- 20.861,- 26.374,-
5 3 18.641,- bez garáže 16.050,- 20.325,-
6 3 18.648,- 12.334,- 19.507,- 24.678,-
7 3 18.648,- 12.334,- 19.563,- 24.772,-
8 3 18.696,- 12.334,- 19.552,- 24.728,-
9 3 18.672,- 16.687,- 20.861,- 26.374,-

10 3 18.672,- 17.410,- 20.941,- 26.509,-
11 3 18.672,- 16.687,- 20.844,- 26.386,-
12 3 18.641,- bez garáže 16.050,- 20.325,-

 
 
 
C/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 313 v Trenčíne 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 313 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 612 o výmere 492 m2 (zastavaná plocha pod bytom a garážou), na pozemku parc.č. 
611/2 o výmere 381 m2 (vjazd do garáží) – viď tabuľka bez priľahlého pozemku 
 
 
č.b. izbovitosť cena bytu cena pozemku

- vjazd 
cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

1 3 15.263,- 8.887,- 20.189,- 38.455,-
2 3 15.354,- 8.887,- 20.299,- 38.625,-
3 3 15.263,- 11.380,- 21.337,- 40.638,-
4 3 15.250,- 8.333,- 19.925,- 37.938,-
5 3 15.250,- 8.333,- 19.938,- 37.925,-
6 2 12.364,- bez garáže 13.045,- 24.840,-
7 3 15.263,- 8.333,- 19.948,- 37.955,-
8 3 15.250,- 11.380,- 21.345,- 40.595,-
9 3 15.250,- 11.380,- 21.340,- 40.595,-
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10 3 15.263,- 8.333,- 19.948,- 37.960,-
11 4 15.354,- 8.887,- 20.304,- 38.620,-
12 3 18.163,- 11.380,- 24.415,- 46.445,-

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 19 
 k návrhu na schválenie postupu pri predaji bytov na Bavlnárskej ulici v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e s ch v a ľ u j e 
 
 
A/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 310 v Trenčíne 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 310 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 659 o výmere 505 m2 (zastavaná plocha pod domom a garážou), na pozemku parc.č. 
658/5 o výmere 525 m2 (vjazd do garáží) a na pozemku parc.č. 658/4 o výmere 652 m2 
(priľahlý pozemok) – viď celá tabuľka 
 
č.b. izbovitosť cena bytu 

 
cena pozemku

- vjazd 
cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

     1                 3 15.082,- 15.888,- 21.877,- 28.246,-
     2                 3 15.095,- 12.434,- 20.716,- 26.739,-
     3 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.410,-
     4 3 15.184,- 15.888,- 21.987,- 28.391,-
     5 3 15.082,- 24.868,- 25.015,- 32.307,-
     6 3 15.095,- 15.888,- 21.892,- 28.261,-
     7 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.410,-
     8 3 15.082,- bez garáže 16.505,- 21.310,-
     9 3 15.082,- 11.053,- 20.439,- 26.390,-
   10 3 15.095,- 11.053,- 20.454,- 26.405,-
   11 3 15.095,- 15.888,- 21.892,- 28.266,-
   12 3 15.184,- bez garáže 16.615,- 21.455,-
 
 
 
B/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 311 v Trenčíne 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 311 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 657/1 o výmere 466 m2 (zastavaná plocha pod domom a garážou), na pozemku parc.č. 
658/3 o výmere 474 m2 (vjazd do garáží) a na pozemku parc.č. 658/2 o výmere 590 m2 
(priľahlý pozemok) – viď celá tabuľka 

 
č.b. izbovitosť cena bytu cena pozemku 

- vjazd 
cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

1 3 18.696,- bez garáže 16.100,- 20.380,-
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2 3 18.648,- bez garáže 16.055,- 20.330,-
3 3 18.648,- 12.334,- 19.563,- 24.772,-
4 3 18.672,- 16.687,- 20.861,- 26.374,-
5 3 18.641,- bez garáže 16.050,- 20.325,-
6 3 18.648,- 12.334,- 19.507,- 24.678,-
7 3 18.648,- 12.334,- 19.563,- 24.772,-
8 3 18.696,- 12.334,- 19.552,- 24.728,-
9 3 18.672,- 16.687,- 20.861,- 26.374,-

10 3 18.672,- 17.410,- 20.941,- 26.509,-
11 3 18.672,- 16.687,- 20.844,- 26.386,-
12 3 18.641,- bez garáže 16.050,- 20.325,-

 
 
 
 
C/ Postup pri predaji bytov na Bavlnárskej ul., v dome súp. č. 313 v Trenčíne 
 
predaj bytov v obytnom dome súp. č. 313 a predaj prislúchajúcich podielov na pozemku 
parc.č. 612 o výmere 492 m2 (zastavaná plocha pod domom a garážou), na pozemku parc.č. 
611/2 o výmere 381 m2 (vjazd do garáží) a na pozemku parc.č. 611/3 o výmere 88 m2 
(priľahlý pozemok) + parc.č. 611/1 o výmere 849 m2 (priľahlý pozemok) – viď celá tabuľka 
 
č.b. izbovitosť cena bytu cena pozemku

- vjazd 
cena pozemku pod
domom a garážou 

cena priľahlého 
pozemku 

1 3 15.263,- 8.887,- 20.189,- 38.455,-
2 3 15.354,- 8.887,- 20.299,- 38.625,-
3 3 15.263,- 11.380,- 21.337,- 40.638,-
4 3 15.250,- 8.333,- 19.925,- 37.938,-
5 3 15.250,- 8.333,- 19.938,- 37.925,-
6 2 12.364,- bez garáže 13.045,- 24.840,-
7 3 15.263,- 8.333,- 19.948,- 37.955,-
8 3 15.250,- 11.380,- 21.345,- 40.595,-
9 3 15.250,- 11.380,- 21.340,- 40.595,-

10 3 15.263,- 8.333,- 19.948,- 37.960,-
11 4 15.354,- 8.887,- 20.304,- 38.620,-
12 3 18.163,- 11.380,- 24.415,- 46.445,-

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 20 

 k návrhu na vyňatie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy 
m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v y n í m a 
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zo správy Mestského hospodárstva, m.p.o. Trenčín nasledovný hnuteľný majetok Mesta 
Trenčín: 
 názov:              nachádzajúci sa  obstar.cena    zostat.cena 
parkovací automat MP 102    Rozmarínova ul. 1,TN 230.534,- Sk  154.456,-Sk 
parkovací automat MP 101    Družba 2,TN  102.584,- Sk    53.007,-Sk 
parkovací automat MP 101    Družba 1,TN  132.900,- Sk             0,-Sk 
parkovací automat MP 101    Nám. sv. Anny, TN  132.900,- Sk   0,-Sk 
parkovací automat MP 8008    Rozmarínova ul.1,TN   43.050,- Sk    23.523,-Sk 
parkovací automat MP 101    Pod mostom, TN  141.450,- Sk    77.275,-Sk 
parkovací automat MP 102    Palackého ul. 3,TN  186.345,- Sk    49.934,-Sk 
parkovací automat MP 101    Legionárska ul., TN  132.900,- Sk   0,-Sk 
parkovací automat MP 102    Palackého ul. 2,TN  155.820,- Sk    20.879,-Sk 
parkovací automat MP 102    Palackého ul. 1,TN  155.820,- Sk    20.879,-Sk 
 

         Spolu:        1,414.303,00 Sk  399.953,-Sk 
 
s účinnosťou od 1.1.2002.  

 
Do účtovnej a majetkovej evidencie Mesta Trenčín bude uvedený majetok zaradený 

v cene určenej  znaleckým  posudkom vypracovaným znalcom v odbore silnoprúdová 
elektrotechnika Ing. Jánom Meravým.  
 
 Znaleckým posudkom č. 03/2002 zo dňa 18.02.2002, vypracovaným znalcom Ing. 
Jánom Meravým, znalcom v odbore silnoprúdová elektrotechnika, bola určená nasledovná 
hodnota parkovacích automatov : 
 
 názov:    nachádzajúci sa        cena určená znalcom 
- parkovací automat MP 102  Rozmarínova ul. 1,TN  153.305,10Sk 
- parkovací automat MP 101  Družba 2,TN      36.930,20Sk 
- parkovací automat MP 101  Družba 1,TN      26.580,00Sk 
- parkovací automat MP 101  Nám. sv. Anny, TN     26.580,00Sk 
- parkovací automat MP 8008 Rozmarínova ul.1,TN     24.215,60Sk 
- parkovací automat MP 101  Pod mostom, TN     75.453,80Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 3,TN     77.892,20Sk 
- parkovací automat MP 101  Legionárska ul., TN     21.264,00Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 2,TN     52.978,80Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 1,TN     52.978,80Sk 

 Spolu:            548.178,50 Sk 
 

Do účtovnej a majetkovej evidencie Mesta Trenčín budú zaradené v  týchto  
hodnotách (kde bola zostatková hodnota, v zostatkovej hodnote; kde bola zostatková hodnota 
nulová, v hodnote určenej znalcom) : 
 

názov:    nachádzajúci sa       hodnota do účtov.a majetk.          
                                                                                                             evidencie Mesta TN  
- parkovací automat MP 102  Rozmarínova ul. 1,TN  154.456,00Sk 
- parkovací automat MP 101  Družba 2,TN      53.007,00Sk 
- parkovací automat MP 101  Družba 1,TN      26.580,00Sk 
- parkovací automat MP 101  Nám. sv. Anny, TN     26.580,00Sk 
- parkovací automat MP 8008 Rozmarínova ul.1,TN     23.523,00Sk 
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- parkovací automat MP 101  Pod mostom,TN     77.275,00Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 3,TN     49.934,00Sk 
- parkovací automat MP 101  Legionárska ul., TN     21.264,00Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 2,TN     20.879,00Sk 
- parkovací automat MP 102  Palackého ul. 1,TN     20.879,00Sk

Spolu:  474.377,00Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 21 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 v zmysle zákona NR SR č. l82/l993 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 

 
 
s ch v a ľ u j e 

 
     I. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2425 v Trenčíne, 
Ulica Východná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6034,  na pozemku zast. parc. č.  2237/27 o výmere 
596 m2,  zapísaného na LV č. 6034, katastrálne územie Trenčín,  na Katastrálnom úrade 
v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 24  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 43/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 43226,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6145,- Sk   
      Emilovi  Skovajsovi a manž.  Márii Skovajsovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
       zaplatené 30 %, t.j. 12968,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
       pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2522,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2425  Ulica Východná  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42 bytov. Po schválení odpredaja tohoto  1 bytu    zostane v dome súp. č. 2425 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na  správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2425“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.2425. 
 
 
     II. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 1636 v Trenčíne, 
Ulica  Nábrežná, orientačné číslo 13  vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6178, na pozemku  zast. parc. č. 1627/421 
o výmere 2980 m2, priľahlých pozemkov zast. parc. č.1627/422 o výmere 547 m2 a zast. 
parc. č. 1627/423  o výmere 596 m2 a 1627/424 o výmere 765 m2, zapísaných na LV č. 6178, 
katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne,  správa katastra Trenčín 
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1.   byt č.  47 - garsónka pozostávajúca z   1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho  
      podielu  18/7374   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 4034,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5995,- Sk   
      Jozefovi Novotnému. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcim  
      bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
      182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 1729,- Sk 
 
2.   byt č.  72 - garsónka pozostávajúca z   1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho  
      podielu  17/7374   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 3874,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5755,- Sk   
      Štefanovi Némethymu. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcim  
      bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
      182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 1660,- Sk 
 
     V dome súpisné číslo 1636 Ulica Nábrežná je spolu 109 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
102 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1636 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 5 bytov.  Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o 
výkone správy. 
 
     III. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  v bytovom dome súpisné číslo 1162 v Trenčíne, 
Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo  28 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6324 a na pozemku  zast. parc. č. 1907/1 o 
výmere 980 m2,  zapísaného na LV č. 6324, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom 
úrade v Trenčíne, správa katastra  Trenčín 
 
1.   byt č.  2 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 53/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 9017,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13100,- Sk   
      Jozefovi Miklášovi a manž.  Renáte Miklášovej.   
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
       zaplatené 30 %, t.j.  2705,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
       pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach  3156,- Sk. 
 
2.   byt č.  34 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 57/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 9699,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14090,- Sk   
      Alene Chudovej.   
      Kúpna cena    bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim  
       bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
      182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 4157,- Sk 
 
3.   byt č.  36 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 53/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 8901,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12930,- Sk   
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      Jánovi Fárikovi.   
      Kúpna cena    bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim  
      bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
      182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 3815,- Sk 
 
     V dome súpisné číslo 1162 Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
30 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov  zostanú v dome súp. č. 1162 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1162“. Kupujúci vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 1162. 
 
 
     IV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1485 v Trenčíne, 
Ulica Hodžova, orientačné číslo 29 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6731 a na pozemku parcelné číslo 1493/3 o výmere 
1462 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6731, katastrálne územie 
Trenčín, na  Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1. byt č. 10 pozostávajúci z  3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu    
     98/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     20945,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 55900,- Sk  MUDr.  Renate  
     Burešovej.  
     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1485  Ulica Hodžova  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 8 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1485 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1485". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1485. 
 
 
     V. 
      Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 50 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  28 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  48/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 9876,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  12180,- Sk   
      Jiřímu Křížkovi.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim  
      bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
      182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 4233,- Sk 
 
     V dome súpisné číslo 1164  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo vlastníctve 
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Mesta Trenčín 7 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
     VI. 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2508 v Trenčíne, 
Ulica  Saratovská, orientačné číslo 4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6402 a na pozemku parcelné číslo 2189/142 o 
výmere 358 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6402, katastrálne územie 
Trenčín, na  Katastrálnom  úrade v Trenčíne, správa  katastra  Trenčín 
 
1. byt č. 21 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    73/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20577,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5590,- Sk  Ing. Jozefovi   
    Kenížovi a manž. Margite Kenížovej.     
    Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
     V dome súp. č. 2508  Ulica Saratovská  je spolu 32  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2508 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2508". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2508. 
 
    VII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2370 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, na pozemkoch parcelné čísla 2337/53 o 
výmere 684 m2 a 2315/22 o výmere 228 m2, na ktorých je dom postavený, zapísaných na LV 
č. 6356, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom  úrade v Trenčíne, správa katastra 
Trenčín 
 
1. byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 71/3653 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 38491,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8900,- Sk Jaroslavovi Vavrušovi  a manž.  Janke 
Vavrušovej. 

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
      zaplatené 30 %, t.j.  11547,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2695,- Sk. 
 
2. byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

71/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 38361,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8870,- Sk  Dane Pakozdiovej. 

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
      zaplatené 30 %, t.j.  11508,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2686,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2370  Ulica Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
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je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že  pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2370. 
 
 
     VIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1176 v Trenčíne, 
Ulica 28. októbra 1176, orientačné čísla 31- 35 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5584 a na pozemku parcelné číslo 1866/2 o 
výmere 1710 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5584, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 59/3577 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  8900,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14025,- Sk   
     Monike Záhorákovej.  
     Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim  
     bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
     182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 3815,- Sk 
 
2.  byt č.  31 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 60/3577 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu  9034,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14235,- Sk   
     Jozefovi Janzovi a manž. Alžbete Janzovej.  
     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.         
 
      V dome súp. č. 1176  Ulica 28. októbra  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1176 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1176". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1176. 
 
       IX.    
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1541 v 
Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3930, na pozemku parcelné číslo 1627/70 
o výmere 1454 m2 a priľahlého pozemku  zast. parc. č. 1627/350 o výmere 674 m2,  
zapísaných na LV č. 6258, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, 
správa katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  2 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 69/1790 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 10858,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 41125,- Sk   
     Ivanovi Klačanskému a Márii Klačanskej do podielového vlastníctva. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo 
      zaplatené 30 %, t.j.  3257,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných štvrťročných  bezúročných  splátkach 2534,- Sk. 
 
        V dome súp. č. 1541  Ulica Golianova  je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1541 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1541". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1541. 
 
     X. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2344 v Trenčíne, 
Halalovka, orientačné číslo 39 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.  1, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/60 o výmere 
232 m2  a pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 229 m2, zapísaných  na LV č. 1, 
katastrálne územie Trenčín, na  Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
43740,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4580,- Sk  Silvii Holčekovej. 

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.  13122,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2552,- Sk. 
 
2. byt č. 25 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 53/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
43451,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4550,- Sk  Viere Gazdovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.  13035,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2535,- Sk. 
 
3. byt č. 45 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
61558,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6445,- Sk  Jozefovi Balážovi a  
manž. Anne Balážovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 18467,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2535,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 24  bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2344 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  21 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2344. 
 
     XI. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2390 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné čísla 14, 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6701, na pozemku zast. parc. číslo 2315/39 
o výmere 231 m2 a   zast parc. č. 2315/40 o výmere 228 m2, zapísaných  na LV č. 6701, 
katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra  Trenčín 
 
1. byt č. 16 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    72134,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4510,- Sk  Ľubošovi   
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     Hrudkovi   a manž. Nore Hrudkovej.      
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 21640,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2525,- Sk. 
 
2. byt č. 20 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    38/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    52298,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3270,- Sk Róbertovi    
    Szárazovi a  manž. Janke Szárazovej.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 15689,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach  2615,- Sk. 
 
3. byt č. 40 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    72134,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4505,- Sk  Daši  
    Kadlečíkovej.       
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 21640,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2525,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 17 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2390. 
 
     XII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2702 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6206 a na pozemku parcelné číslo 2175/17 o výmere 
440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6206, katastrálne územie Trenčín, 
Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 3 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 

31/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 8991,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2300,- Sk  Máriovi Garajovi. 

      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2. byt č. 42 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

46/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13439,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3440,- Sk  Anne Dužekovej. 

      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2702  Ulica J. Halašu  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2702 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2702“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2702. 
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     XIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov v  bytovom dome súpisné číslo 1158 v Trenčíne, 
Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601 a na pozemku parcelné číslo 1863 o 
výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6601, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, spáva katastra Trenčín 
 
1. byt č. 14 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 29/2338 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 6235,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6935,- Sk  Michalovi Podperovi a Jánovi Podperovi 
do podielového vlastníctva. 

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. . Po dohode s kupujúcim  
     bola zaplatená  30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  č.  
     182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 2672,- Sk 
 
2. byt č. 17 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

82/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 17777,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 19775,- Sk  Ing. Miroslavovi Suchánkovi a 
manž. Ing. Oľge Suchánkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

3. byt č. 18 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
77/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 16734,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18610,- Sk  Antonovi Julényovi a manž. 
Andreii Julényovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

     V dome súpisné číslo 1158 na Ulici Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 19  bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súpisné 
číslo 1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov. Kupujúci poverili výkonom správy na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, 
s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
     XIV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu bytovom dome súpisné číslo 320 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné čísla  21  a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437 a na pozemku  zast. parc. číslo 635/12 o 
výmere 1776 m2, a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 m2, zapísaných 
na LV č. 1437, katastrálne územie Hanzlíková, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa 
katastra Trenčín 
 
1. byt č. 26  pozostávajúci zo   4 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  

93/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu    36062,- 
Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 40425,- Sk  Ivanovi Leitmannovi a manž. 
Štefánii Leitmannovej. 

       Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny bolo  
       zaplatené 30 %,  t.j. 10819,- Sk, zostatok kúpnej  ceny   bude zaplatený   
       v pravidelných    štvrťročných   bezúročných  splátkach 2525,-  Sk. 
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     V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 40 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 7 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o  
spoločenstve vlastníkov bytov č. 320. 
 
 
      XV. 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2507 v Trenčíne, 
Ulica Západná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5933 a na pozemku parcelné číslo 2237/65 o výmere 
483 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5933, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  35 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21671,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3535,- Sk   
     Jánovi Černekovi. 
     Kúpna cena   bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
     neskorších predpisov vo výške  9287,- Sk. 
 
 
      V dome súp. č. 2507  Ulica  Západná  je spolu 77 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 62 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2507 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 14   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúci vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2507. 
 
      XVI. 
       Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2336 v Trenčíne, 
Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o výmere 
380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísanom na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na 
Katastrálnom  úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  28 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 139.798,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6205,- Sk   
     Milanovi Martinusovi a manž. Ingrid Martinusovej do podielového        
     vlastníctva. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   41939,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2576,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22    bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2336 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
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pozemku je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k zmluve  o Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336. 
 
     XVII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2743 v Trenčíne, 
Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281 a na pozemku parcelné číslo 2180/39 o výmere 
455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6281, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 38 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    70/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20533,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5435,- Sk  Martinovi  
    Ďuržovi a manž. Ľubici Ďuržovej.   
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   6160,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2875,- Sk. 
    
      V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2734 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2743. 
 
 
      XVIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2460 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6048 a na pozemku parcelné číslo 2337/39 o výmere 
580 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6048, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa  katastra  Trenčín 
 
1. byt č. 24 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    74/3541 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    42170,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6035,- Sk  Jiřímu Guzmovi  
    a manž.  Priske Guzmovej.              
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 12651,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2684,- Sk. 
 
           V dome súp. č. 2460  Ulica M. Bela  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2460 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2460". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2460. 
 
     XIX. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1539 v 
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 Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 9 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3894,  na pozemku zast. parc. č.  1627/69 o 
výmere 1454 m2 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 1627/349 o výmere 674 m2,  zapísaných 
na LV č. 6234, katastrálne územie Trenčín, na  Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa 
katastra Trenčín 
 
1.  byt č. 27  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 25/1798 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 3888,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14725,- Sk   
      Róbertovi Pavlíkovi  a  manž.  Zuzane Pavlíkovej. 
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
      s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
      1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
      neskorších predpisov vo výške  1666,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 1539  Ulica Golianova  je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 24 bytov. Po schválení odpredaja tohoto  1 bytu    zostane v dome súp. č. 1539 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na  správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1539“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 1539. 
 
     XX. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2317 Ulica  
Beckovská v Trenčíne, orientačné číslo 9 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 6251 a na pozemku parc. č. 1825/12 o 
výmere 943 m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 6521, katastrálne územie 
Trenčín,  na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1. byt č. 40 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

55/3901 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 10604,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6625,- Sk Milošovi Semanovi.  

    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  
     neskorších predpisov vo výške  4416,- Sk. 
  
     V dome súp. č. 2317 na  Ul. Beckovská  je spolu 66 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 64 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2317 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku ja 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2317“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 2317. 
 
 
     XXI. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2695 v Trenčíne, 
Ulica Novomeského, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5269 a na pozemku parcelné číslo 2175/4 o výmere 
440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5269, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
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1. byt č. 9 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

81/2275 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 22607,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7833,- Sk  Ľubomíre Skovajsovej a manž. 
Milanovi Skovajsovi.  

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 6782,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2638,- Sk. 
 
2. byt č. 27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

71/2275 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 19691,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6866,- Sk  Františkovi Kivarottovi. 

      Kúpna cena  bytu a   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
  
          V dome súp. č. 2695  Ulica Novomeského  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 
2695 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
 
     XXII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 34, vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 15 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 52/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 7750,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12345,- Sk     
      Františkovi Baluškovi.          
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1166 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. Kupujúci vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1163. 
 
 
      XXIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu   v  bytovom dome súpisné číslo 664 v Trenčíne, 
Ulica Clementisova, orientačné číslo 6 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2494 a na pozemku  zast. parc. č. 663 o 
výmere 169 m2,  zapísaného na LV č. 2494, katastrálne územie Kubra, na Katastrálnom úrade 
v Trenčíne,   správa katastra  Trenčín 
 
1. byt č.  10 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
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      podielu  72/1061  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu  26326,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5725,- Sk  Márii  
      Tvarožkovej.   
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  7898,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných  štvrťročných bezúročných  splátkach 2633,- Sk 
 
      V dome súpisné číslo 664 Ulica Clementisova  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 665 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy.  
 
     XXIV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1667 Ulica  gen. 
Viesta v Trenčíne, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 6239 a na pozemku parc. č. 1528/26 o výmere 
463 m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 6239, katastrálne územie Trenčín,  
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra  Trenčín 
 
1. byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 68/898 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13762,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  17450,- Sk Vladimírovi Medňanskému a manž. 
Anne Medňanskej. 

     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1667 na  Ul. gen. Viesta  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1667 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku ja založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1667“. Kupujúci vyhlásili, že  
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1667. 
 
 
    XXV. 
    Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2757 v Trenčíne, 
Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6092 a na pozemku parcelné číslo 2180/188 o 
výmere 445 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6092, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 39 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    61/2812 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    17185,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4830,- Sk  Júliusovi  
    Chovanovi  a manž. Soni Chovanovej.   
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   5156,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 4830,- Sk. 
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      V dome súp. č. 2757  Ulica T. Vansovej  je spolu 35  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2757 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  žiaden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2757". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2757. 
 
 
    XXVI. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1471 v Trenčíne, 
Ulica M. Rázusa, orientačné číslo  28 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5926 a  na pozemku zast. parc. č.  1528/72 o výmere 
1656 m2,   zapísaného na LV č. 5926, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom úrade v 
Trenčíne,  správa katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  1  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  61/3903 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  13212,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12920,- Sk    
      Richardovi  Habánkovi  a manž.  Janke Habánkovej.       
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.   3964,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 3083,- Sk. 
 
  
      V dome súp. č. 1471  Ulica M. Rázusa  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 1471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1471". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1471. 
 
 
 
     XXVII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1675 v Trenčíne, 
Ulica kpt. Nálepku, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3736 a  na pozemku zast. parc. č.  1528/32 
o výmere 413 m2,   zapísaného na LV č. 5861, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom 
úrade v Trenčíne,  správa katastra  Trenčín 
 
1.  byt č.  11  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  53/975 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  14825,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 11170,- Sk    
      Jaroslavovi Michalíkovi. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.   4448,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2595,- Sk. 
  
      V dome súp. č. 1675  Ulica  kpt. Nálepku  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 1675 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných častiach a 
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zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o výkone 
správy.  
 
 
    XXVIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2607 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4025 a na pozemku parcelné číslo 2189/18 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5302, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 7 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    47/2289 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    15434,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4480,- Sk  Angelike Adjei.  
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
     s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
     1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení     
     neskorších predpisov v sume 6615,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2607  Ulica  K. Šmidkeho  je spolu 37  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 33 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2607 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2607". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2607. 
 
     XXIX. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2606 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3912 a na pozemku parcelné číslo 2189/16 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5305, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 4 – garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho    
     podielu  30/2289 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu 10304,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2920,- Sk   
     Jaroslavovi Betkovi. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
      s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
      1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení     
      neskorších predpisov v sume 4416,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2606 Ulica  K. Šmidkeho  je spolu 37  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2606 
vo vlastníctve Mesta Trenčín   žiaden byt. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu 
o výkone správy.  
 
 
     XXX. 
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     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2635 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 14 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6359 a na pozemku parcelné číslo 2189/2 o výmere 
326 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6359, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    70/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20738,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5785,- Sk  Eugenovi  
    Brindzákovi a manž. Natálii Brindzákovej.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j.   6221,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2904,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 2635  Ulica  J. Halašu  je spolu 30  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2635 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2635". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2635. 
 
 
     XXXI. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2631 v Trenčíne, 
Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 22 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6242 a na pozemku parcelné číslo 2189/9 o výmere 
325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6242, katastrálne územie Trenčín, 
na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
 
1. byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     68/1948 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     20636,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5685,- Sk  Pavlovi  
     Gašparovi a manž. Márii Gašparovej.  
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
  

V dome súp. č. 2631  Ulica  J. Halašu  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 25 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2631 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2631". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2631. 
 
 
     XXXII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2720 v Trenčíne, 
Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6168 a na pozemku parcelné číslo 2180/31 o 
výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6168, katastrálne územie 
Trenčín, na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra Trenčín 
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1.  byt č. 5 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     73/2038 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     20366,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6055,- Sk  Elene  
     Karnekovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j.   6110,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2852,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2720  Ulica  Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 25 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2720 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2720. 
 
     XXXIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1640 v Trenčíne, 
Ulica Študentská, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3582,  na pozemku zast. parc. č.  1627/100 o výmere 
534 m2, priľahlých pozemkov zast. parc.   č. 1627/99 o výmere 531 m2 a zast. parc. č. 
1627/181 o výmere 550 m2, zapísaných  na LV č. 6157, katastrálne územie Trenčín, na  
Katastrálnom úrade v Trenčíne,  správa katastra Trenčín 
 
1.    byt č. 2 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 60/1592 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  11143,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 30205,- Sk   
      Mgr. Jane Hladkej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.   3343,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2600,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1640  Ulica Študentská  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 23 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   nezostane v dome súp. č. 1640 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiaden byt.  Kupujúca poverila výkonom správy na spoločných  
častiach a zariadeniach  domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy. 
 
 
     XXXIV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 882 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 20 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014 a na pozemku  zast. parc. č. 1167 o 
výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, katastrálne územie Zlatovce, na Katastrálnom 
úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  50/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 20215,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3710,- Sk   
       Anne Jánskej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
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      s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
      1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení     
      neskorších predpisov v sume  8663,- Sk. 
 

V dome súpisné číslo 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
41 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 882 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone 
správy.  
 
 
    XXXV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2494 v Trenčíne, 
Ulica  M. Bela 2494, orientačné číslo  4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6467 a  na pozemku zast. parc. č.  2337/29 
o výmere 375 m2,   zapísaného na LV č. 6467, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom 
úrade v Trenčíne,  správa katastra  Trenčín 
 
1.  byt č.  28  pozostávajúci z  3 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  74/2256 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  39058,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6120,- Sk    
      Milade Dudáčovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j.   11717,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2735,- Sk.  
  
      V dome súp. č. 2494  Ulica  M. Bela  je spolu  32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 2494 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2494". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2494. 
 
 
 
        XXXVI. 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 876 v Trenčíne, 
Ulica Duklianskych hrdinov, orientačné číslo 18 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2032 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1172 o výmere 192 m2,  zapísaného na LV č. 2032, katastrálne územie Zlatovce, na 
Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  15 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  75/1151   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 35461,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6256,- Sk   
       Richardovi Nitschovi a manž. Márii Nitschovej. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
       
     V dome súpisné číslo 876 Ulica Duklianskych  hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 876 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o 
výkone správy. 
 
 
        XXXVII. 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 885 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 14 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2030 a na pozemku  zast. parc. č. 1164 o 
výmere 186 m2,  zapísaného na LV č. 2030, katastrálne územie Zlatovce, na Katastrálnom 
úrade v Trenčíne, správa  katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  71/1077   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 33922,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6157,- Sk   
       Márii Kivarottovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
       zaplatené 30 %, t.j. 10177,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
       pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2639,- Sk.  
 
    
     V dome súpisné číslo 885 Ulica Hollého je spolu 15 bytov. Doteraz bolo odpredaných 13 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 885 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 885". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov  č. 885. 
 
 
     XXXVIII. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 471 v Trenčíne, 
Ulica Kukučínova, orientačné číslo  11 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6358 a  na pozemku zast. parc. č.  1354/2 o výmere 
603 m2,   zapísaného na LV č. 6358, katastrálne územie Trenčín, na Katastrálnom úrade v 
Trenčíne,  správa  katastra  Trenčín 
 
1.  byt č. 8  pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  46/1061 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  8536,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13230,- Sk    
      Božene  Kubániovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatené 30 %, t.j. 2561,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2988,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 471  Ulica  Kukučínova  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 6 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy.  
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     XXXIX. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 686 v Trenčíne, 
Ulica Pádivého, orientačné číslo  5 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2472 a  na pozemku zast. parc. č.  644/1 o výmere 
221 m2,   zapísaného na LV č. 2472, katastrálne územie Kubra, na Katastrálnom úrade v 
Trenčíne,  správa  katastra  Trenčín 
 
1.  byt č. 1  pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  34/964 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  23360,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3935,- Sk    
      Ingrid Zaťovičovej.       
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode    
      s predávajúcim bola zaplatená 30 % zrážka z ceny  bytu zistenej podľa § 18 ods.  
      1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení     
      neskorších predpisov v sume 10011,- Sk. 
  
      V dome súp. č. 686  Ulica  Pádivého  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 686 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 686". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 686. 
 
 
     XL. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 55/2721 na pozemku  zast. parcely číslo 
1531/100 výmere 944 m2,  zapísanej na Katastrálnom úrade v Trenčíne, správa katastra 
Trenčín na LV číslo 5293, katastrálne územie Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 67,- Sk  
Miroslavovi Kociánovi a manž. Daniele Kociánovej, obaja bytom Trenčín, Ulica  
Považská 1711/73. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1711 Ulica 
Považská, orientačné číslo 73. Kupujúci sú  bezpodielovými  spoluvlastníkmi  bytu číslo 7 v 
tomto dome na základe   zmluvy o prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej   03.10.1991.  
Predávaný podiel 55/2721 zo zastavanej  plochy  pozemku 944 m2 predstavuje 19,03 m2, 
takže cena predávaného pozemku je 67,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
     XLI. 
     Pristúpenie k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 1480 Ulica  
Hodžova  "Spoločenstvo vlastníkov bytov  Hodžova 1480" a výšku mesačnej úhrady za  
nebytový priestor - kotolňu, ktorá zostala vo vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
Výmera kotolne – 35 m2 x 5,- Sk/m2 = 175,- Sk mesačne 
 
Výška poplatku vyplývajúceho pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného nebytového 
priestoru - kotolňu sa môže zmeniť  na základe  rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu  prevádzky, údržby a opráv. 
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U z n e s e n i e  č. 22 
 k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 23 
 k návrhu vybraných kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2002 financovaných 
Mestom Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ n e s ch v a ľ u j e  
 
usporiadanie osláv 590. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín 
 
2/  s ch v a ľ u j e  
 
návrh vybraných kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2002 financovaných Mestom 
Trenčín s navýšením položky REZERVA na 1.945.000 Sk 
 
3/ u k la d á  
 

prednostke MsÚ 
 

a) pripraviť podmienky pre vypísanie výberového konania financovaných zo schválenej 
rezervy a predložiť ich na zasadnutie MsR najneskôr v mesiaci apríl  

b) predložiť na zasadnutie MsR najneskôr v mesiaci apríl projekty k schváleným 
kultúrnych akciám 

 
 
 
 
4/  n e s ch v a ľ u j e   
 
zvýšenie  položky 15 – Silvester 2002 na 200 tis. Sk a zníženie položky REZERVA na 
1.845.000 Sk. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 24 

 k Úhrade nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov 
a garáží firme TEBYS, spol. s r.o. v roku 2002 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov a garáží 
firme TEBYS, spol. s r.o. v roku 2002 nasledovne: 
1. predaj bytu 2.400,- Sk/byt 
2. predaj pozemku a garáží 700,- Sk/pozemok, garáž. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 25 

 k novelizácii VZN č. 4/1999 O verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 
turistických podujatiach 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
novelizáciu VZN č. 4/1999 O verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 
turistických podujatiach s vypustením bodov 1, 2 a 3 predloženého návrhu. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 26 
 k návrhu prílohy č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2001 o odpadoch – 
Podrobnosti systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho a 
drobného stavebného odpadu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
prílohu č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2001 o odpadoch – Podrobnosti systému 
zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného 
odpadu. 
 

U z n e s e n i e  č. 27 
 k návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny TKPA, m.p.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry m.p.o. 
nasledovne: 
 
v časti e) 
„Vymedzenie základných verejnoprospešných činnosti a k tomu zodpovedajúci predmet 
činnosti“ 
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doplniť bod 10) nasledovným textom: 
10. vydavateľská činnosť (vydávanie informačných novín samosprávy mesta Trenčín – INFO, 
redakčné spracovanie spravodajského bulletinu mestských orgánov samosprávy a pod.) 
 
ďalej v časti e) v ods. 
„Organizácia môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti 
v rozsahu“ 
doplniť bod 2, 3, 4 a 5 s nasledovným textom: 
1. vydavateľská činnosť (vyhotovovanie kalendárov podujatí, propagačné materiály mesta 

Trenčín, pohľadnice atď.) 
2. reklamná činnosť 
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných 

ohlasovacích živností 
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných 

ohlasovacích živností 
 
 

U z n e s e n i e  č. 28 
 k návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. nasledovne: 
 
v časti c) 
„Forma hospodárenia“ 
nahradiť znenie bodu 1. nasledovným textom: 
1. Rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Mesta 

Trenčín. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im 
určilo Mesto Trenčín v rámci svojho rozpočtu. 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 29 
 k návrhu Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Štatút m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 30 
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 k návrhu Organizačného poriadku Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Organizačný poriadok m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 31 
 k Reštrukturalizácii úverového portfólia Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
predložený materiál 
 
2/ s ch v a ľ u j e 
 
postup formou zníženia výdavkov spojených so splácaním úverov znížením úrokových 
sadzieb existujúcich nesplatených úverov. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 32 

 k Vyhodnoteniu plnenia zmluvných podmienok so spoločnosťou Slovakia okolo sveta 
s.r.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

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

 
Vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok so spoločnosťou Slovakia okolo sveta s.r.o. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 33 
 k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 
Trenčín za rok 2001 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín 
za rok 2001 
 
2/ u k l a d á  
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 prednostke MsÚ 
 
pripraviť nové výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
 
3/ ž i a d a 
 primátora mesta 
 
a) o menovanie novej výberovej komisie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície 

v Trenčíne, 
b) o predloženie návrhu na menovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne na základe 

výsledkov výberového konania  na aprílové zasadnutie MsZ. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 34 
 k návrhu na platy riaditeľom mestských organizácií 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
platy riaditeľom mestských organizácií nasledovne: 
 
Ing. Ľubomír Kučerka 
 
 tarifný plat    12 250,- Sk 
 príplatok za riadenie     2 000,- Sk 
 osobný príplatok     4 750,- Sk 
 spolu     19 000,- Sk 
 
 
Ing. Anton Kalafút 
 

tarifný plat    13 070,- Sk 
 príplatok za riadenie     3 100,- Sk 
 osobný príplatok     7 830,- Sk 
 spolu     24 000,- Sk 
 
JUDr. Alena Fischerová 
 

tarifný plat    12 250,- Sk 
 príplatok za riadenie     2 500,- Sk 
 osobný príplatok     4 960,- Sk 
 spolu     19 710,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 35 
 k návrhu na zmenu delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
v školských radách 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ o d v o l á v a 
 
zástupcu MsZ v Trenčíne, p. Janku Fabovú, z rady školy na ZŠ Ul. Kubranská v Trenčíne a 
Ing. Dušana Lobotku z rady školy na VI. ZŠ Ul. P. Bezruča v Trenčíne 
 
2/ d e l e g u j e 
 
zástupcu MsZ v Trenčíne, p. Janku Fabovú, do rady školy na VI. ZŠ Ul. P. Bezruča v 
Trenčíne a Ing. Dušana Lobotku do rady školy na ZŠ Ul. Kubranská v Trenčíne. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 36 
 k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 
II. polrok 2001. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 37 
 k Informatívnej správe o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 
2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2001. 

U z n e s e n i e  č. 38 
 k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 
2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch  v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2002 s úpravami: 
 
a) dopĺňajú sa body 2 a 5 z návrhu v nasledovnom rozsahu: 
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- bod 2 - kontrolná činnosť v rozsahu bodu 1  
- bod 5 – kontrola investičných akcií aj s dôrazom na príkazný list primátora a príkaz 

prednostky na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri investičnej akcii „letná 
plaváreň“ 

 
b) dopĺňajú sa nové body: 
 
- bod 9 – kontrola dodržiavania zákonných lehôt v daňových a správnych konaniach a pri 

vybavovaní ďalšej agendy mestským úradom 
- bod 10 a nasledujúce body - podľa interpelácie Ing. Jakubíka, ktorá tvorí prílohu uznesení 
- ďalší bod – kontrola nájomných zmlúv uzatvorených bývalým MsKS m.p.o. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 39 
 k Správe o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu 
 
2/ u k l a d á  
 
 prednostke MsÚ 
 
pripraviť informatívnu správu na zasadnutie MsZ v mesiaci apríl. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 40 

 k novele zákona o obecnom zriadení – zmena kompetencií, organizačného poriadku a 
platových náležitostí 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ n e s ch v a ľ u j e 
 
a) úpravu platu primátora od 1.2.2002 na 3,06 násobok priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2001, k tomu 100 % príplatok, príplatok za 
riadenie a odmeny do výšky 50% zo súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena 
poskytuje, 

b) odňatie odmeny a zníženie osobného príplatku zástupcovi primátora za prednesené 
nedostatky  (nedostatočné dotiahnutie reštrukturalizácie m.p.o., zneužitie právomoci – 
udelenie ceny viceprimátora na tenisovom turnaji, nájomná zmluva na prevádzku 
v športovej hale), 

c) uplatnenie s okamžitou platnosťou všetkých kompetencií vyplývajúcich z novely zákona o 
obecnom zriadení pre primátora. 
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2/ u k l a d á  
 

prednostke MsÚ  
 
pripraviť na aprílové zasadnutie MsZ kompletné riešenie uplatnenia novely zákona o 
obecnom zriadení do vnútorných predpisov, to znamená VZN a ďalších vecí týkajúcich sa 
mesta. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 41 

 k návrhu na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v o l í  
 
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre volebné obdobie r. 2002 – 2006 nasledovne: 
 
VMČ STRED: 
Čák Marián 
Hála Václav 
Hederová Helena 
Hrnčiarik Alexander 
Jačková Heide 
Kubáň Pavol 
PhDr. Ondrišková Edita 
Podmanická Božena 
 
VMČ SEVER:
Baďurová Jana 
Bujdáková Anna 
Gažo Vladimír 
Kukučka Dušan 
Liška Stanislav 
Ing. Šamko Vladimír 
Fabová Janka 
PhDr. Havran Marián 
 
VMČ ZÁPAD:
Bottková Anna 
Hrnčár Ján 
Kotláriková Marta 
Macíčková Ľudmila 
Macháčková Anna 
Ing. Polaško Igor 
Vaclachová Helena 
Zápotočná Lenka 
 
VMČ JUH:
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Karnek Jozef – s podmienkou, že vyjadrí súhlas s vykonávaním funkcie 
Ing. Majerík Jozef 
Ing. Pleva Miroslav 
Ing. Pĺžik Jozef – s podmienkou, že vyjadrí súhlas s vykonávaním funkcie 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ing. Jozef  Ž i š k a, v.r.     JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á, v.r.  
         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: 01.03.2002     Dňa: 28.02.2002 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a: 
 
Ing. Jozef  M A J E R Í K, v.r.  
Dňa: 08.03.2002 
 
 
p. Ľubomír  D O B I A Š, v.r. 
Dňa: 05.03.2002 
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Hrnčárová 
Dňa: 25.02.2002 
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