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U Z N E S E N I A  
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 21. mája 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 457 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku a na zrušenie uznesenia MsZ č. 205 zo dňa 

28.02.2008 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
  

I.  s ch v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie od SR – Slovenského pozemkového 

fondu Bratislava za účelom prípravy územia „Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská ul.“ 
za kúpnu cenu 11,62 €/m2: 

 
A/ 
1. C-KN parc. č. 815/2 ostatné plochy o výmere 22708 m2 
2. C-KN parc. č. 815/38 ostatné plochy o výmere 7453 m2 
3. C-KN parc. č. 818/29 ostatné plochy o výmere 481 m2 
4. C-KN parc. č. 801/239 ostatné plochy o výmere 6 m2 
5. C-KN parc. č. 815/10 ostatné plochy o výmere 3183 m2 
6. C-KN parc. č. 815/11 ostatné plochy o výmere 41553 m2 
7. C-KN parc. č. 815/14 ostatné plochy o výmere 2565 m2 
8. C-KN parc. č. 815/21 ostatné plochy o výmere 3565 m2 
9. C-KN parc. č. 815/24 ostatné plochy o výmere 1289 m2 
10. C-KN parc. č. 815/34 ostatné plochy o výmere 12 m2 
11. C-KN parc. č. 818/14 ostatné plochy o výmere 24280 m2 
12. C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy o výmere 1159 m2 
13. C-KN parc. č. 818/30 ostatné plochy o výmere 94 m2 
14. C-KN parc. č. 818/49 ostatné plochy o výmere 3753 m2 

 
B/ 
1. C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2 
2. C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2 
3. C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere 16550 m2 
4. C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2 

 
C/ 
1. C-KN parc. č. 815/39 ostatné plochy o výmere 5423 m2 
2. C-KN parc. č. 815/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 4547 m2 
3. C-KN parc. č. 818/26 ostatné plochy o výmere 7047 m2 
4. C-KN parc. č. 815/18 ostatné plochy o výmere 1737 m2 
5. C-KN parc. č. 801/242 ostatné plochy o výmere 60 m2 
6. C-KN parc. č. 801/257 ostatné plochy o výmere 51 m2 
7. C-KN parc. č. 803/20 ostatné plochy o výmere 13 m2 
8. C-KN parc. č. 803/14 ostatné plochy o výmere 110 m2 



2 
 

9. C-KN parc. č. 1092/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 
10. C-KN parc. č. 815/27 ostatné plochy o výmere 105 m2 
11. C-KN parc. č. 815/29 ostatné plochy o výmere 3809 m2 
12. C-KN parc. č. 815/26 ostatné plochy o výmere 168 m2 
13. C-KN parc. č. 815/25 ostatné plochy o výmere 8899 m2 
14. C-KN parc. č. 818/32 ostatné plochy o výmere 5751 m2 
 
D/ 
1. C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2 
2. C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2 
3. C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2 
4. C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2 
5. C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 
6. C-KN parc. č. 801/216 ostatné plochy o výmere 21 m2 
7. C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2 
8. C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2 
9. C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2 
10. C-KN parc. č. 802/9 ostatné plochy o výmere 61 m2 
11. C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2 
12. C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2 
13. C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 
14. C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2 
15. C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvorie  o výmere 3 m2 
16. E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2 
17. E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 230 m2 
18. E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2 
19. E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 102 m2 

 
 
II.  r u š í 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 205 zo dňa 28.2.2008, ktorým Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie 
nachádzajúce sa v lokalite  „Priemyselnej zóny Trenčín - Bratislavská ul. II.“ za kúpnu cenu 
350,- Sk/m2 v zmysle znaleckého posudku, a to: 
 

1. E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2  
2. E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2  
3. E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2  
4. E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2  
5. C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2  
6. C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2  
7. C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2  
8. C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2  
9. C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2  
10. C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2  
11. C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2  
12. C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2  
13. C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2  
14. C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2  
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15. C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2  
16. C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2  
17. C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2  
18. C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2  
19. C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2  
20. C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2  
21. C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2  
22. C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2  
23. C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2  
24. C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2  
25. C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2  
26. C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2  
27. C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2  
28. C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2  
29. C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2  
30. C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2  
31. C-KN parc. č. 815/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 4547 m2  

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................191.038 m2 
Celková kúpna cena podľa znaleckého posudku ..................................66,863.300,- Sk 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 458 
 k Návrhu na vyhlásenie miestneho referenda 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
  

             v súlade s § 11a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a s článkom 2 ods. 3 VZN č.2/2009 o  hlasovaní obyvateľov mesta 
Trenčín  (miestne referendum) 
 
1.  v y h l a s u j e  
  
             miestne referendum  z podnetu primátora mesta, Ing. Branislava Cellera, v ktorom 
oprávnení občania rozhodnú o otázke: 
 
„Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na 
pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou Kniežaťa 
Pribinu a Ulicou Palackého?“ 
 

2.         Miestne referendum o otázke uvedenej v bode 1. sa vykoná v sobotu 11.07.2009 od 
7.00 hodiny do 20.00 hodiny.  
 
3.        Územie okrskov a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor 
rozhodnutím, najneskôr 20 dní pred dňom konania miestneho referenda, t.j. najneskôr do 
21.06.2009. 



4 
 

4.  Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvoria mestská 
komisia pre miestne referendum a  okrskové komisie pre miestne referendum pre každý 
okrsok najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda, t.j. najneskôr do 
26.06.2009. 
 
5.  Prvé zasadnutie mestskej komisie pre miestne referendum  zvolá primátor mesta  
najneskôr 10 dní pred dňom konania miestneho referenda, t.j. najneskôr do 01.07.2009 a 
zvolanie prvého zasadnutia okrskovej komisie pre miestne referendum zabezpečí primátor 
najneskôr 5 dní pred dňom konania miestneho referenda, t.j. najneskôr do 06.07.2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav  C E L L E R        Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
 
Dňa: .........................................        Dňa: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p. Eduard H A R T M A N N, dňa ....................................................................... 
 
 
p. Juraj H O L U B E K, dňa ................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová ml. 
                 dňa  22.05.2009 
 

 
 


