
U Z N E S E N I A 

 
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22. 
februára 2001 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 
 
 
U z n e s e n i e č. 1 
k informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení MsZ  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e n a v e d o m i e  
 
Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení MsZ.  
 
 
 
U z n e s e n i e č. 2 
k správe o činnosti MsR v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 14.12.2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e n a v e d o m i e  
 
Správu o činnosti MsR v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 14.12.2000. 
 
 
 
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 nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Kubra: 
- parc. č. 804/1, zast. pl. vo výmere 300 m2 a  
- parc. č. 802/4, ost. pl. vo výmere 84 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 802/1, ost. pl. vo výmere 
11530 m2 geometrickým plánom č. 31041833-086-00 overeným dňa 01.06.2000 pre Ing. Pavel Horal, 
Obchodný názov: Ing. Pavel Horal - KONZULTA, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod budovou s obchodnými priestormi a priľahlého pozemku  
za kúpnu cenu . . . . 800,- Sk/m2, 
celkovú kúpnu cenu . . . . 307.200,- Sk. 
 
 
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 - pozemku v k.ú. Hanzlíková, lokalita ul. Na záhrade v Trenčíne 
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parcela číslo 771 záhrada s výmerou 53 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Emílii Kopuncovej, za účelom 
usporiadania jestvujúcej záhrady a skompletizovania pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu 250,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................... 13.250,- 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. Hanzlíková, lokalita ul. Na záhrade v Trenčíne 
parcela číslo 777 záhrada s výmerou 83 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Hudekovi, za 
účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a skompletizovania pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................. 20.750,- 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, novovytvorená  
parcela č. 1725/93 zastavaná plocha s výmerou 64 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-144/2000 zo dňa 12.12.2000 z pôvodnej parcely č. 
1725/28, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing. Františkovi 
Pugzikovi a manželke Jarmile rod. Podperovej, za účelom usporiadania jestvujúceho prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................... 16.000,- Sk. 
 
2. predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
parcela č. 1725/92 zastavaná plocha s výmerou 181 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-144/2000 zo dňa 12.12.2000 z pôvodných parciel č. 
1725/28 a 1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Milanovi 
Pugzikovi, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................. 45.250,- Sk. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 7 
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. Orechové, lokalita Žabinská ulica v Trenčíne - novovytvorená 
parc.č. 732/2 zastavaná plocha s výmerou 41 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-210-00 zo dňa 19.12.2000 z pôvodnej parcely číslo 
732, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Ladislavovi Kokodičovi, 
za účelom vytvorenia prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
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Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................... 32.800,- Sk. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 8 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Zlatovce, lokalita ul. Ľ. Stárka v Trenčíne, novovytvorená 
parcela číslo  
558/105 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v 1/2-ici, a  
558/106 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v 1/2-ici, 
oddelených geometrickým plánom č. 96/2000 zo dňa 30.10.2000 z pôvodnej parcely číslo 558/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Antonovi Bebjakovi a manželke 
Eve rod. Orságovej, za účelom usporiadania jestvujúcej stavby garáže za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 800,- Sk. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 9 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice, lokalita Trenčín - Belá, 
parcela č. 641/8 orná pôda s výmerou 431 m2, 
641/19 orná pôda s výmerou 454 m2, 
641/20 zastavaná plocha s výmerou 82 m2, 
641/21 zastavaná plocha s výmerou 965 m2, a 
641/22 orná pôda s výmerou 5 m2, 
výmera spolu 1.937 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Anne Klinčúchovej, rod. 
Konečníkovej, za účelom usporiadania pozemkov v jestvujúcom objekte skladového hospodárstva 
svojej firmy a skompletizovania pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu 250.000,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 250.000,- Sk. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 10 
k návrhu na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy Správy mestských lesov, m.p.o. 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 do správy Správy mestských lesov, m.p.o., Trenčín  
na základe vykonanej inventarizácie užívaného majetku ku dňu 31.12.2000 (fyzická inventarizácia k 
31.10.2000, prírastky a úbytky majetku k 31.12.2000) s účinnosťou od 01.01.2001. 
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V zverovanom majetku sú zahrnuté : 
 
1/ budovy :  
 
budova SML - Stredisko Brezina v hodnote .................................... 3,128.740,00 Sk, 
budova SML - Stredisko Soblahov v hodnote ..................................... 5,388.693,86 Sk 
 
v celkovej hodnote ................................................................................8,517.433,86 Sk, 
 
2/ pozemky a lesné porasty : 
 
v k.ú. Trenčín v hodnote ................................................................. 33,319.824,00 Sk, 
v k.ú. Soblahov v hodnote ................................................................. 44,727.679,00 Sk, 
v k.ú. Mníchova Lehota v hodnote ................................................... 35,751.538,00 Sk 
 
v celkovej hodnote ......................................................................... 113,799.041,00 Sk, 
 
3/ zvieratá 
v hodnote ............................................................................................... 198.500,00 Sk, 
 
4/ nehmotný investičný majetok 
v hodnote ................................................................................................ 218.189,60 Sk, 
 
5/ drobný hmotný investičný majetok 
v hodnote ................................................................................................ 554.289,39 Sk, 
 
6/ dopravné prostriedky 
v hodnote ............................................................................................. 1,072.191,80 Sk, 
 
7/ stroje a prístroje 
v hodnote ................................................................................................ 928.852,40 Sk, 
 
8/ zásoby 
v hodnote ................................................................................................ 778.403,70 Sk, 
 
9/ pohľadávky 
v hodnote ................................................................................................ 591.037,90 Sk, 
 
 
10/ záväzky 
v hodnote ................................................................................................ 125.944,90 Sk, 
 
v celkovej hodnote .......................................................................... 126,783.884,55 Sk. 
 
 
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 11 
k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy m.p.o. Integro  
 
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, nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.p.o. Integro s účinnosťou od 01.03.2001. 
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Ide o nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín na Hradnej ulici - pozemok parc.č. 1198/3 
zastavané plochy s celkovou výmerou 253 m2, v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto 
Trenčín v celosti, a stavbu na ňom - Hradné schody. 
Hodnota zverovaného pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
500,-Sk/m2. Jeho celková hodnota teda predstavuje sumu 126.500,-Sk. 
Obstarávacia hodnota zverovanej stavby je v zmysle Hospodárskej zmluvy zo dňa 01.08.1981 rovná 
jej zostatkovej hodnote a predstavuje sumu .......................... 3,181.587,-Sk. 
Celková hodnota zverovaného nehnuteľného majetku teda spolu predstavuje sumu 3,308.087,-
Sk. 
 
 
U z n e s e n i e č. 12 
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 150 zo dňa 26.10.2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í  
 
s účinnosťou od 1.2.2001 uznesenie MsZ č.150 zo dňa 26.10.2000, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo 
odpredaj nehnuteľnosti - pozemku, v k.ú. Trenčín, novoutvorená parc.č. 3597/5 ostatná plocha o 
výmere 194 m2, odčlenená GP č. 310606997-12-2000 zo dňa 13.9.2000 z parc.č. 3485/4, 3598,3597, 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre VOS, výstavba obchodných stredísk, 
spol. s r.o., so sídlom Nám. 1. mája 11, Bratislava, zastúpená konateľom spoločnosti Stanislavom 
Pavlíkom, za účelom komunikačného sprístupnenia pripravovanej investície, za cenu 1.515,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena ........................................................................ 293.910,- Sk 
 
Zmena sa týka: 
 
a/ sídla kupujúceho a jej konateľa, ktorý sa mení na VOS, výstavba obchodných stredísk, spol. s r.o. 
so sídlom ul. 29 augusta 23, 811 06 Bratislava, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Ivanom 
Hlaváčkom. 
 
 
 
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 13 
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 178 zo dňa 14.12.2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í 
 
svoje uznesenie č. 178 zo dňa 14.12.2000, ktorým schválilo predaj týchto nehnuteľností, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín na Šoltésovej ulici : 
 
1/ Pozemky : parc.č.1531/189 zastavaná plocha s výmerou 171 m2, 
parc.č.1531/190 zastavaná plocha s výmerou 70 m2, 
parc.č.1531/191 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, 
parc.č.1531/160 zastavaná plocha - dvor celkovou výmerou 338 m2 v podiele 23/100-tín ( spoločný 
dvor ), ktorý predstavuje výmeru 78 m2, 
 
a novovytvorená parc.č.1531/243 zastavaná plocha s výmerou 252 m2. 
 
Prevádzané pozemky - parc.č. 1531/189 až 191 sú zapísané v KN na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti. 
Prevádzaný pozemok - parc.č. 1531/160 je zapísaný v KN na LV č. 5875 ako vlastník Mesto Trenčín v 
podiele 66/100-tín, ktorý predstavuje výmeru 223 m2. 
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Prevádzaný pozemok - novovytvorená parc.č. 1531/243 bola odčlenená geometrickým plánom č. 300 
245 52-14/00 zo dňa 28.01.2000 z pozemku parc.č. 1531/1, zapísaného v KN na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti. 
Celková výmera všetkých prevádzaných pozemkov je 588 m2. 
 
2/ Stavby : objekt so súpisným číslom 3019 (poľovnícka predajňa + reštaurácia "Hubert"), 
povrchová úprava spoločného dvora - asfaltový koberec - spevnená plocha. 
 
Všetky horeuvedené nehnuteľnosti sa predávajú v prospech subjektov : 
 
n p. Jozef Habánik a manž. Anna, rod. Šišovská, v podiele 1/2-ca, 
n Ing.Milan Kršák a manž. Daniela, rod.Fuseková,  
v podiele 1/2-ca za účelom majetkového vysporiadania obchodnej prevádzky za dohodnutú 
celkovú kúpnu cenu ..................................................................................... 2,626.000,-Sk. 
 
Zmena sa týka osôb kupujúcich, ktorými v jej zmysle sú : 
 
Ing. Milan Kršák a manž. Daniela, rod.Fuseková, v celosti. 
 
Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 178 zo dňa 14.12.2000, vrátane 
celkovej kúpnej ceny, zostávajú nezmenené.  
 
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 14 
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 179 zo dňa 14.12.2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í  
 
svoje uznesenie č. 179 zo dňa 14.12.2000, ktorým zverilo v nadväznosti na uznesenie MsZ č. 23 zo 
dňa 26.03.1992, bod 2., písmeno a/ a b/, do správy m.p.o. Integro s účinnosťou od 01.11.2000 
nasledovné nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín na Mládežníckej ulici : 
 
1/ Pozemky : 
parc.č. 1627/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4.412 m2 
parc.č. 1627/389 ostatná plocha s výmerou 2.045 m2, 
parc.č. 1627/390 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 377 m2, 
parc.č. 1627/391 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 710 m2, 
parc.č. 1627/392 ostatná plocha s výmerou 51 m2, 
parc.č. 1627/393 ostatná plocha s výmerou 131 m2, 
 
v KN zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti a  
 
novovytvor.parc.č.1627/130 zast.pl.(plaváreň) s výmerou 9.017 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/131 ost. pl.(rekreač.pl.) s výmerou 1.859 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/462 zast.pl.(obj.bez s.č.) s výmerou 51 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/463 zast.pl.(obj.bez s.č.) s výmerou 5 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/464 zast.pl.(obj.bez s.č.) s výmerou 7 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/465 zast.pl.(obj.bez s.č.) s výmerou 7 m2, 
novovytvor.parc.č.1627/466 zast.pl.(akumulačná nádrž bez s.č.) s výmerou 63 m2,  
 
všetky vytvorené GP č. 34598600-47-00 zo dňa 02.08.2000, pričom novovytvor. parc.č. 1627/130, 
462, 463, 464, 465 z pôvodného pozemku parc.č. 1627/130 a novovytvor. parc.č. 1627/131, 466 z 
pôvodného pozemku parc.č. 1627/131, oba v KN zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto 
Trenčín v celosti. 
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Celková výmera všetkých zverovaných pozemkov .................................................. 18.735 m2. 
 
Hodnota každého zo zverovaných pozemkov je v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 500,-Sk/m2. 
 
Celková hodnota všetkých zverovaných pozemkov je ................................... 9,367.500,-Sk. 
 
2/ Stavba : 
"Rekonštrukcia letnej plavárne Trenčín-Sihoť", I.etapa, ktorej celková hodnota je 78,467.361,56 Sk.  
 
Zmena sa týka : 
 
1/ výmery pozemku novovytvor.parc.č.1627/131 ost.pl.(rekreač.pl.), ktorá sa mení z 1.859 m2 na 
11.859 m2, 
 
2/ celkovej výmery nehnuteľností, ktorá sa mení z 18.735 m2 na ............................28.735 m2, 
3/ celkovej hodnoty všetkých zverovaných pozemkov, ktorá sa mení z 9,367.500,-Sk na 14,367.500,-
Sk.  
 
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 15 
k návrhu na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy INTEGRO, m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 
1.1.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
do správy Integra, m.p.o. Trenčín stavbu "Rekonštrukcia Športovej haly - oprava strechy nad veľkou 
telocvičňou - I. etapa" v obstarávacej hodnote 396 347,80 Sk s účinnosťou od 1.1.2001.  
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 16 
k návrhu na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy MsKS, m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 
1.1.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
do správy Mestského kultúrneho strediska, m.p.o. majetok Mesta Trenčín: 
 
Inv. číslo                 Názov                Cena Sk 
5/401 0004 Kopírka Canon NP        6012 46 236,- 
5/403 0041 HP Scan Jet 6 300 C    22 632,-  
406/43 Varná kanvica                     2089,50 
 
v obstarávacej hodnote 70 957,50 Sk s účinnosťou od 1.1.2001.  
 
U z n e s e n i e č. 17 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 "Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín", v znení noviel  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
I. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2370 v Trenčíne, Ulica 
Halalovka, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 1, 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. 1, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 9 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 71/3653 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 41349,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 8900,- Sk Daliborovi Dranačkovi a manž. Márii Dranačkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30 
%, t.j. 12405,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2632,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2370 na Ulici Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 30 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2370 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 15 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými 
vlastníkmi bytov v dome. 
 
II. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku bytov v bytovom dome súpisné číslo 2444 v Trenčíne, Ulica Mateja 
Bela, orientačné číslo 55 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/13 o výmere 439 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 29 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/2253 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 43599,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 6525,- Sk Vladimírovi Vitázkovi a manž. Alene Vitázkovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30  
%, t.j. 13080,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2544,- Sk. 
 
2. byt č. 17 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/2253 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 43852,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 6565,- Sk Milanovi Kotruchovi.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30  
%, t.j. 13156,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2558,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2444 na Ulici M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 25 
bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2444 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov 2444". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
III. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2628 v Trenčíne, Ulica K. 
Šmidkeho orientačné číslo 9 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
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domu zapísaného na LV č. 4611, na pozemku parcelné číslo 2189/13 o výmere 440 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 6056, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 3 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu  
31/2926 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9559,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2305,- Sk Emilovi Rehákovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 4097,- Sk. 
 
2. byt č. 45 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu  
30/2926 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9372,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2260,- Sk Michalovi Hlavatému. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 2628 na Ulici K. Šmidkeho je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
42 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2628 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov K. Šmidkeho 2628". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu 
a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou spoločenstva s ostatnými 
vlastníkmi bytov v dome. 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1549 Ulica gen. Goliana v 
Trenčíne, orientačné číslo 31 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV číslo 3820 a na pozemku parc. č. 1627/86 o výmere 1744 m2, na ktorom je 
dom postavený zapísaného na LV č. 5988, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
 
1. byt č. 15 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 41/1058 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 7102,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 33795,- Sk Antónii Machalíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 3044,- Sk. 
 
V dome súp. č. 1549 na Ul. gen. Goliana je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1549 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku ja založené "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov 1549". Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
V. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2735 v Trenčíne, Ulica 
Šafárikova, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 5490 a na pozemku parcelné číslo 2180/20 o výmere 336 m2, na ktorom 
je dom postavený, zapísaného na LV č. 5490, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 10 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
45/2033 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13458,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3735,- Sk Jozefíne Slezákovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2735 na Ul. Šafárikovej je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 26 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2735 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. 
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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. 
 
VI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2721 v Trenčíne, Ulica 
Šafárikova, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 3893 a na pozemku parcelné číslo 2180/32 o výmere 338 m2, na ktorom 
je dom postavený, zapísaného na LV č. 6015, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 15 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
72/2043 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20049,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5955,- Sk Anne Jančovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2721 na Ulici Šafárikovej je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 27 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2721 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 
Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené " Spoločenstvo vlastníkov bytov 
č. 2721". Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po 
nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2702 v Trenčíne, Ulica J. 
Halašu, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckeho podielu 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, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 10 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  
podielu 31/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
8996,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3856,- Sk Michalovi Polónyimu. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
2. byt č. 28 - pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
podielu 80/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
23473,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6005,- Sk Anne Surmarovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2702 na Ul. J. Halašu je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 41 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2702 vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 2702". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
VIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2671 v Trenčíne, Ulica 
Novomeského, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 4149 a na pozemku parcelné číslo 2175/5 o výmere 440 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 6160, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 35 pozostávajúci zo 4 obytných miestností a vrátane spoluvlastníckeho podielu 80/2283 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 23673,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 7735,- Sk Pavlovi Kucharíkovi a  
manž. Marte Kucharíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
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V dome súp. č. 2671 na Ul. Novomeského je spolu 37 bytov. Doteraz bolo odpredaných 24 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č.2671 vo vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 2671". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
IX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2319 v Trenčíne, Ulica 
Beckovská, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 6303 a na pozemku parcelné číslo 1825/10 o výmere 693 m2, na ktorom 
je dom postavený, zapísaného na LV č. 6303, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 174 pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 54/2780 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 10138,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6710,- Sk Milanovi Malíkovi a manž. Márii  
Malíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2319 na Ul. Beckovskej je spolu 54 bytov. Doteraz bolo odpredaných 51 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2319 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 2319". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
X. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1177 v Trenčíne, Ulica 28. 
októbra, orientačné číslo 41 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3829 a na pozemku parcelné číslo 1870 o výmere 1339 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 6055, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 34 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 91/3490 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18257,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 17415,- Sk Eduardovi Hanákovi a manž. Anne  
Hanákovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 1177 na Ul. 28, októbra je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1177 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1177". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
XI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1179 v Trenčíne, Ulica 28. 
októbra, orientačné číslo 36 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3899 a na pozemku parcelné číslo 1821/1 o výmere 1735 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 5633, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 51 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 44/4568 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 6300,- Sk a  
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na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8365,- Sk Jiřímu Neunerovi a manž. Monike  
Neunerovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 2700,- Sk. 
 
V dome súp. č. 1179 na Ul. 28. októbra je spolu 65 bytov. Doteraz bolo odpredaných 60 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1179 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1179". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
XII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1667 v Trenčíne, Ulica gen. 
Viesta , orientačné číslo 18 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6239 a na pozemku parcelné číslo 1528/26 o výmere 463 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 6239, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 7 pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 64/898 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13003,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16485,- Sk Pavlovi Barincovi a manž. Helene  
Barincovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 1667 na Ul. gen. Viesta je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 9 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1667 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1667". Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
XIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 664 v Trenčíne, Ulica 
Clementisova , orientačné číslo 6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 2494 a na pozemku parcelné číslo 663 o výmere 169 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 2494, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 60/1061 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 24016,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4765,- Sk Rudolfovi Vánikovi a manž. Terézii  
Vánikovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2. byt č. 15 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 60/1061 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 24016,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4765,- Sk Jánovi Danekovi a manž. Antónii  
Danekovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30 %, t.j. 7205,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných  
štvrťročných bezúročných splátkach 2802,- Sk.  
 
V dome súp. č. 664 na Ul. Clementisovej je spolu 16 bytov. Doteraz bolo odpredaných 11 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 664 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 
Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach a zriadeniach domu a pozemku Tebys spol. 
s r. o. , Nám. sv. Anny č. 3 Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
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XIV. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 686 v Trenčíne, Ulica 
Pádivého , orientačné číslo 5 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 2472 a na pozemku parcelné číslo 644/1 o výmere 221 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 2472, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 5 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 34/964 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 24989,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3935,- Sk Michalovi Červenému a manž.  
Terézii Červenej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30  
%, t.j. 7497,- Sk , zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2916,- Sk. 
 
2. byt č. 3 pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 46/964 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 33337,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5245,- Sk Silvestrovi Klackovi a manž. Emílii  
Klackovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola 
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 14288,- Sk. 
 
V dome súp. č. 686 na Ul. Pádivého je spolu 24 bytov. Doteraz bolo odpredaných 14 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 686 vo vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. 
Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach a zriadeniach domu a pozemku Tebys spol. 
s r. o. , Nám. sv. Anny č. 3 Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
 
XV. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2704 v Trenčíne, Ulica J. 
Halašu, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6047 a na pozemku parcelné číslo 2175/18 o výmere 440 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 6047, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 40 pozostávajúci z 2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho podielu  
46/2817 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
12553,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3585,- Sk Zuzane Steiner. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z. v znení neskorších 
zmien vo výške 5380,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2704 na Ul. J. Halašu je spolu 40 bytov. Doteraz bolo odpredaných 36 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2704 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 2704". Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
XVI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1571 v Trenčíne, Ulica 
Hurbanova , orientačné číslo 37 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 5386 a na pozemku parcelné číslo 1615/3 o výmere 566 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 5386, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
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1. byt č. 158 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 31/1476 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 6828,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2926,- Sk Emílii Kačányovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 1571 na Ul. Hurbanovej je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 43 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1571 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a Švermova 1630 - SVOJBYT". Kupujúca 
vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí 
vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XVII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1173 v Trenčíne, Ulica 28. 
októbra, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 5916 a na pozemku parcelné číslo 1838/2 o výmere 871 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 5916, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 55 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 40/6311 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 213.219,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.036,- Sk Ing. Jánovi Margetínovi, trvale  
bytom, Trenčín, Ul. Soblahovská 57. 
 
 
Kúpna cena bytu a pozemku spolu 216.255,- Sk bola určená dohodou, nakoľko sa nejedná o predaj 
bytu nájomcovi, ale byt sa predáva ako voľný v zmysle uznesenia č. 30 zo dňa 8.2.2001, ktorým 
Mestská rada v Trenčíne odporučila Ing. Jozefovi Žiškovi primátorovi mesta Trenčín určiť za 
kupujúceho bytu č. 55 v dome súpisné číslo 1173 na Ul. 28. októbra 6 v Trenčíne Ing. Jána 
Margetína, trvale bytom Trenčín, Ul. Soblahovská 57. 
 
V dome súp. č. 1173 na Ul. 28. októbra je spolu 110 bytov. Doteraz bolo odpredaných 105 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1173 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1173". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí 
po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XVIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 71/2473 na pozemku parc. číslo 1689/18 o výmere 960 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 5837, katastrálne územie 
Trenčín za dohodnutú kúpnu cenu 96,- Sk Alici Bartovej, bytom Trenčín, Ulica J. Zemana 2552/95. Na 
uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2552 na Ulici J. Zemana, orientačné číslo 95. 
Kupujúca je vlastníčkou bytu číslo 24 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva 
bytu zaregistrovanej dňa 19.6.1990 a dedičského konania právoplatného dňa 30.11.1990. Predávaný 
podiel 71/2473 zo zastavanej plochy 960 m2 predstavuje 27,55 m2, takže cena predávaného 
pozemku je 96,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XIX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 9/356 na pozemku parc. číslo 1531/65 o výmere 354 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 5109, katastrálne územie 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 31,- Sk Oľge Machunkovej, bytom Trenčín, Ulica kpt. Nálepku 
1681/2. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1681 na Ulici kpt. Nálepku, 
orientačné číslo 2. Kupujúca je vlastníčkou bytu číslo 37 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy o 
prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 30.04.1991. Predávaný podiel 9/356 zo zastavanej 
plochy 354 m2 predstavuje 8,94 m2, takže cena predávaného pozemku je 31- Sk. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 9/356 na pozemku parc. číslo 1531/65 o výmere 354 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 5109, katastrálne územie 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 31,- Sk MUDr. Pavlovi Sedláčkovi a manž. Anne Sedláčkovej, 
obaja bytom Trenčín, Ulica kpt. Nálepku 1681/2. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné 
číslo 1681 na Ulici kpt. Nálepku, orientačné číslo 2. Kupujúci sú vlastníkmi bytu číslo 33 v tomto dome 
na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 20.11.1990. Predávaný 
podiel 9/356 zo zastavanej plochy 354 m2 predstavuje 8,94 m2, takže cena predávaného pozemku je 
31,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 65/2023 na pozemku parc. číslo 390 o výmere 804 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 1626, katastrálne územie 
Zlatovce za dohodnutú kúpnu cenu 90,- Sk Jozefovi Balážovi, bytom Trenčín, Ulica Veľkomoravská 
2165/40. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2165 na Ulici Veľkomoravská, 
orientačné číslo 40. Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 28 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy o 
prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 12.02.1991. Predávaný podiel 65/2023 zo zastavanej 
plochy 804 m2 predstavuje 25,83 m2, takže cena predávaného pozemku je 90,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 70/922 na pozemku parc. číslo 1873 o výmere 422 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 6200, katastrálne územie 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 112,- Sk Andrejovi Mardžejovi a manž. Lýdii Mardžejovej, obaja 
bytom Trenčín, Ulica Inovecká 1147/48. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1147 
na Ulici Inoveckej, orientačné číslo 48. Kupujúci sú vlastníkmi bytu číslo 2 v tomto dome na základe 
kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 25.11.1991. Predávaný podiel 70/922 
zo zastavanej plochy 422 m2 predstavuje 32 m2, takže cena predávaného pozemku je 112,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 62/2299 na pozemku parc. číslo 1627/262 o výmere 698 
m2, zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 5419, katastrálne územie 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 66,- Sk Otílii Halgošovej, bytom Trenčín, Ulica Študentská 
1641/12. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1641 na Ulici Študentskej, 
orientačné číslo 12. Kupujúca je vlastníčkou bytu číslo 6 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy o 
prevode vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 29.10.1990. Predávaný podiel 62/2299 zo zastavanej 
plochy 698 m2 predstavuje 18,94 m2, takže cena predávaného pozemku je 66,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXIV. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 62/2023 na pozemku parc. číslo 390 o výmere 804 m2, 
zapísaného na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 1626, katastrálne územie 
Zlatovce za dohodnutú kúpnu cenu 86,- Sk Jaroslave Krištofovej, bytom Trenčín, Ulica Bavlnárska 
310/1. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2165 na Ulici Veľkomoravská , 
orientačné číslo 34. Kupujúca je vlastníčkou bytu číslo 12 v tomto dome na základe darovacej zmluvy 
zaregistrovanej dňa 30.10.1998. Predávaný podiel 62/2023 zo zastavanej plochy 804 m2 predstavuje 
24,64 m2, takže cena predávaného pozemku je 86,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXV. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 71/941 na pozemku zast. parcely číslo 1528/75 o výmere 
356 m2, priľahlého pozemku zast. parc. č. 1528/57 o výmere 407 m2 a priľahlého pozemku zast. parc. 
č. 1528/58 o výmere 435 m2 zapísaných na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 
6344, katastrálne územie Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 317,- Sk Dagmar Kohoutovej, bytom 
Trenčín, Ulica 17. novembra 1703/4 a Miriam Kohoutovej, bytom Trenčín Ulica M. Rázusa 3. Na 
uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1703 na Ulici 17, novembra, orientačné číslo 4. 
Kupujúce sú podielovými vlastníčkami bytu číslo 8 v tomto dome na základe osvedčenia o dedičstve 
právoplatného dňa 20.06.1989. Predávaný podiel 71/9421 z plochy pozemkov 1198 m2 predstavuje 
90,47 m2, takže cena predávaných pozemkov je 317,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXVI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 61/1592 na pozemku zast. parcely číslo 1627/100 výmere 
534 m2, priľahlej zast. parcely č. 1627/99 o výmere 531 m2 a priľahlej zast. parcely č. 1627/181 o 
výmere 550 m2 zapísaných na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 6157, 
katastrálne územie Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 217,- Sk Margite Moškovej, bytom Trenčín, 
Ulica Študentská 1641/8. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1641 na Ulici 
Študentskej, orientačné číslo 8. Kupujúca je vlastníčkou bytu číslo 17 v tomto dome na základe 
osvedčenia o dedičstve právoplatného dňa 21.12.2000. Predávaný podiel 61/1592 z plochy pozemkov 
1615 m2 predstavuje 61,25 m2, takže cena predávaného pozemku je 217,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
XXVII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2423 v Trenčíne, Ulica K. 
Šmidkeho orientačné číslo 18 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 3901, na pozemku parcelné číslo 2189/27 o výmere 440 m2, na ktorom je 
dom postavený, zapísaného na LV č. 6132, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 33 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu  
31/2940 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9152,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2300,- Sk Jánovi Tuhelovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 3922,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2423 na Ulici K. Šmidkeho je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2423 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov 2423". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
 
XXVIII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1175 v Trenčíne, Ulica 28. 
októbra, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3755 a na pozemku parcelné číslo 1829/6 o výmere 1373 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 5125, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 50 pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 68/3530 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9162,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13180,- Sk Petrovi Varinskému. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim bola  
zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona 182/193 Z.z.  
v znení neskorších zmien vo výške 3927,- Sk. 
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V dome súp. č. 1175 na Ul. 28. októbra je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 46 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1175 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1175". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí 
po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XXIX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1636 v Trenčíne, Ulica 
Nábrežná , orientačné číslo 12 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 6178 a na pozemku zast. parc. č. 1627/421 o výmere 2980 m2, pozemku 
zast. parc. č. 1627/422 o výmere 547 m2, zast. parc. č. 1627/423 o výmere 596 m2, zast. parc. č. 
1627/424 o výmere 765 m2, zapísaných na LV č. 6178, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 75 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 79/7374 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 17663,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 26250,- Sk Alžbete Tinákovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30 %, t.j. 5299,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných  
štvrťročných bezúročných splátkach 3091,- Sk.  
 
V dome súp. č. 1636 na Ul. Nábrežná je spolu 109 bytov. Doteraz bolo odpredaných 99 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1636 vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. 
Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku bolo založené "Spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov č. 1636". Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými 
vlastníkmi bytov v dome. 
 
XXX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2747 v Trenčíne, Ulica 
Bazovského, orientačné číslo 12 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu zapísaného na LV č. 3718 a na pozemku parcelné číslo 2180/43 o výmere 336 m2, na ktorom 
je dom postavený, zapísaného na LV č. 5873, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 27 pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 46/2080 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12823,- Sk a  
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3705,- Sk Jozefovi Hudákovi.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30 %, t.j. 3847,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných  
štvrťročných bezúročných splátkach 2992,- Sk.  
 
V dome súp. č. 2747 na Ul. Bazovského je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 28 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2747 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 
Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku firmu 
Tebys, spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o výkone správy. 
 
XXXI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2755 v Trenčíne, Ulica Gen. 
Svobodu, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3921 a na pozemku parcelné číslo 2180/45 o výmere 338 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 5892, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 21 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 70/2079 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 23017,- Sk a  
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na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5640,- Sk Vojtechovi Šerešovi a manž. Alici  
Šerešovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 2755 na Ul. Gen. Svobodu je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 26 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2755 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. 
 
XXXII. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov v bytovom dome súpisné číslo 314 v Trenčíne, Ulica 
Bavlnárska, orientačné čísla 6 a 8, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.1, na pozemku zast. parc. č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej 
je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 
zapísaných na LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v 
Trenčíne 
 
1. byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18736,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42290,- Sk Alene Laukovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18721,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42250,- Sk Dušanovi Misárošovi a manž.  
Zuzane Misárošovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30 %,  
t.j. 5616,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2621,- Sk.  
 
3. byt č. 6 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18736,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42290,- Sk Dušanovi Capákovi a manž.  
Gabriele Capákovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30 %,  
t.j. 5621,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných  
bezúročných splátkach 2623,- Sk.  
 
4. byt č. 8 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18721,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42250,- Sk Jánovi Morongovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
5. byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18736,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42290,- Sk Mariánovi Nedúchalovi a manž.  
Vladislave Nedúchalovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
6. byt č. 10 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18736,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42290,- Sk Františkovi Lorencovi a manž.  
Danici Lorencovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
7. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18736,- Sk a  
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42290,- Sk Jánovi Orosimu a manž. Eve  
Orosiovej. 
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Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 314 na Ul. Bavlnárska je spolu 12 bytov. Doteraz nebol v tomto dome odpredaný 
žiadny byt. Po schválení odpredaja týchto 7 bytov zostane v dome súp. č. 314 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v 
dome. 
 
XXXIII.  
 
Odpredaj nehnuteľného majetku - garáží v suteréne domu súpisné číslo 314 v Trenčíne, Ul. 
Bavlnárska, orientačné čísla 6 a 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku zast. parc. č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej 
je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2, zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 
pozemku a priľ. zast. parc. č. 613/4 /vjazd do garáží/o výmere 373 m2 zapísaných na LV č. 1, 
katastrálne územie Hanzlíková, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. garáž č. 7 pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 16,53 m2 vrátane spoluvlastníckych  
podielov 17/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 314 za  
dohodnutú kúpnu cenu 87.609,- Sk, na pozemku zast. parc. č. 614 o  
výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2,  
priľ. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 9792,- Sk a  
podielu 17/226 na priľ. zast. parc. č. 613/4 o výmere 373 m2 /vjazd do garáží/ za  
cenu dohodou 8417,- Sk v zmysle VZN č. 5/19997 o zmluvných prevodoch vlastníctva  
majetku Mesta Trenčín, časť štvrtá , článok 7, bod 5, vo výške 300,- Sk /m2  
Mariánovi Nedúchalovi a manž. Vladislave Nedúchalovej. 
Kúpna cena pozemkov a garáže bola zaplatená v hotovosti. 
 
2. garáž č. 8 pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 22,60 m2 vrátane spoluvlastníckych  
podielov 23/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 314 za  
dohodnutú kúpnu cenu 119.780,- Sk, na pozemku zast. parc. č. 614 o  
výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2,  
priľ. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 11388,- Sk a  
podielu 23/226 na priľ. zast. parc. č. 613/4 o výmere 373 m2 /vjazd do garáží/ za  
cenu dohodou 11388,- Sk v zmysle VZN č. 5/19997 o zmluvných prevodoch vlastníctva  
majetku Mesta Trenčín, časť štvrtá , článok 7, bod 5, vo výške 300,- Sk /m2 Jánovi  
Morongovi. 
Kúpna cena pozemkov a garáže bola zaplatená v hotovosti. 
 
3. garáž č. 10 pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 16,03 m2 vrátane spoluvlastníckych  
podielov 16/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 314  
za dohodnutú kúpnu cenu 84959,- Sk, na pozemku zast. parc. č. 614 o  
výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2,  
priľ. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 9496,- Sk a  
podielu 16/226 na priľ. zast. parc. č. 613/4 o výmere 373 m2 /vjazd do garáží/ za  
cenu dohodou 7923,- Sk v zmysle VZN č. 5/19997 o zmluvných prevodoch vlastníctva  
majetku Mesta Trenčín, časť štvrtá , článok 7, bod 5, vo výške 300,- Sk /m2 Františkovi  
Lorencovi a manž. Danici Lorencovej. 
Kúpna cena pozemkov a garáže bola zaplatená v hotovosti. 
 
4. garáž č. 11 pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 17,49 m2 vrátane  
spoluvlastníckych podielov 17 /1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu  
súp. č. 314 za dohodnutú kúpnu cenu 92697,- Sk, na pozemku zast. parc. č. 614 o  
výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2,  
priľ. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 10362,- Sk a  
podielu 23/226 na priľ. zast. parc. č. 613/4 o výmere 373 m2 /vjazd do garáží/ za  
cenu dohodou 8417,- Sk v zmysle VZN č. 5/19997 o zmluvných prevodoch vlastníctva  
majetku Mesta Trenčín, časť štvrtá , článok 7, bod 5, vo výške 300,- Sk /m2 Jánovi  
Orosimu a manž. Eve Orosiovej. 
Kúpna cena pozemkov a garáže bola zaplatená v hotovosti. 
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V suteréne domu súp. č. 314 na Ul. Bavlnárska je 12 garáži. Doteraz nebola odpredaná žiadna garáž. 
Po schválení odpredaja týchto 4 garáží zostane vo vlastníctve Mesta Trenčín 8 garáží. Kupujúci 
vyhlasujú, že správu spoločných častí a zariadení domu, garáže a pozemku zabezpečia po 
nadobudnutí vlastníctva garáže formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi garáží a bytov v dome. 
 
XXXIV. 
 
Pristúpenie k zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 875 na Ulici Duklianskych 
hrdinov "Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Trenčín - Zlatovce, Duklianskych 
hrdinov 875/16" a výšku mesačných úhrad za byty, ktoré zostali vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
nasledovne: 

                        

            

                        

         Fond opráv              

Byt.č.  Podl.pl.  nájom  150,-  správa  Spolu  TEBYS  Mesto  

01  72,91  311,-  150,-  90,-  240,-  156,-  84,-  

11  72,73  543,-  150,-  90,-  240,-  240,-  -  

15  72,68  543,-  150,-  90,-  240,-  240,-  -  

                       Spolu :                                                              720,-        636,-         84,-  
 
XXXV. 
 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 314 na Ulici Bavlnárska "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov č. 314" a výšku mesačných úhrad za byty, ktoré zostali vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
nasledovne:  

                        

            

                        

         Fond opráv             

Byt.č.  Podl.pl.  nájom   5  správa  Spolu  TEBYS  Mesto  

01  71,47  726,-  357,-  130,-  487,-  363,-  124,-  

02  71,38  726,-  357,-  130,-  487,-  363,-  124,-  

03  

09          71,32  

12  

71,32  

71,47           

726,-  

726,-   

726,-        

357,-  

357,-  

357,-              130,-  

130,-  

130,-  

487,-  

487,-  

487,-          

363,-  

363,-  

363,-         

124  

124,-  

124,-  

Spolu                                                       1785,-                        650,-      2435,-       1815,-     620,-            
U z n e s e n i e č. 18 
k vecnej špecifikácii a zdôvodneniu investičných akcií na úseku domového a bytového fondu 
realizovaných v roku 2001 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vecnú špecifikáciu a zdôvodnenie investičných akcií na úseku domového a bytového fondu 
realizovaných v roku 2001.  
 
 
 
p o d p o r a d o v ý m č í s l o m 19 
k návrhu novelizácie VZN mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s a  u z n á š a n a  
 
novelizácii VZN mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 
Mesta Trenčín.  
 
 
 
U z n e s e n i e č. 20 
k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 
2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
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 
2000. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 21 
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ s ch v a ľ u j e  
 
Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2001 so zapracovaním 
nového bodu 4. Kontrola účelnosti vynaloženia bežných výdavkov MsÚ 
 
2/ u k l a d á  
 
hlavnému kontrolórovi mesta 
 
vypracovať harmonogram kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2001. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 22 
k informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. 
polrok 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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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 
2000 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 23 
k informatívnej správe o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2000 
 
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 2000. 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 24 
k správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e n a v e d o m i e  
 
správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest.  
 
 
 
U z n e s e n i e č. 25 
k návrhu na vstup Mesta Trenčín do Združenia pre rozvoj Považia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A/ s ch v a ľ u j e  
 
1. vstup Mesta Trenčín do Združenia pre rozvoj Považia  
2. podiel na úhrade nákladov na obstaranie regionálnej koncepcie priemyselných parkov v sume 110 
000,- Sk.  
 
B/ p o ž a d u j e  
 
od primátora mesta  
 
včasné informovanie MsZ o jeho zámeroch, ktorých realizácia si vyžiada následné schválenie MsZ.  
 
 
 
U z n e s e n i e č. 26 
k návrhu stanoviska MsZ k pripravovanej reforme verejnej správy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
p o ž a d u j e  
 
od vlády SR a Národnej rady SR zachovanie Trenčianskeho kraja ako jedného vyššieho územného 
celku so sídelným mestom Trenčín a ponechaním súčasných hraníc.  
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U z n e s e n i e č. 27 
k informácií o postupe prác na príprave Majstrovstiev Európy vo vzpieraní, ktoré sa budú konať v 
mestskej športovej hale  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e n a v e d o m i e  
 
Informáciu o postupe prác na príprave Majstrovstiev Európy vo vzpieraní, ktoré sa budú konať v 
mestskej športovej hale.  
 
 
 
 
U z n e s e n i e č. 28 
k rozprave k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 vo vzťahu ku generelom - príprava 
na aprílové zasadnutie MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
n e s ch v a ľ u j e  
 
návrh Ing. Dušana Bezáka a to, že MsZ ukladá prednostke MsÚ predložiť na zasadnutie MsR v marci 
2001 a MsZ v apríli 2001 návrh na zmenu rozpočtu bez zmeny vo výdavkovej časti, ale v príjmovej 
časti hľadať rezervu, prípadne formou úveru alebo z mimorozpočtových zdrojov získať prostriedky na 
spracovanie územno-plánovacej dokumentácie pre rok 2001 v takom finančnom objeme, aký bol 
pôvodný návrh predložený v návrhu rozpočtu na rok 2001.  
 
 
 
 
Ing. Jozef Ž i š k a  
primátor mesta Trenčín  
 
Dňa: ..................................   

JUDr. Ľudmila Š t e f á n i k o v á  
prednostka Mestského úradu v Trenčíne   
Dňa: ..................................  
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p. Tibor M i g a š , dňa ..................................................................... 
 
 
p. Peter B r a b e c , dňa ................................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 2.3.2001 
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