
U Z N E S E N I A  
 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 81 
 k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za I. polrok 2007 
 
 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 I. polrok 2007. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 82 
 k Návrhu zmeny Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. 
polrok 2007 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 Zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 
2007. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 83 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Clementisova, súp. č. 656,  
parc.č. 665 zastavaná plocha o výmere 169 m2, v podiele 63/1008-ín, čo predstavuje 10,6 m2 
v k.ú. Kubra, pre Juraja Kalnássyho, rod. Kalnássyho podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................ 37,- Sk 
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2/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 691,  parc.č. 
640 zastavaná plocha o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
2.1 Božena Lehocká, rod. Grachová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.2 Oľga Záhoráková, rod. Golubcová            
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
2.3 Marianna Bobolová, rod. Hrvolová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 28,- Sk  
2.4 Jozef Moniak a Ing. Stanislava Chudá, rod. Chudá 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.5 Branislav Gálik a manž. Bernadeta, rod. Medvedíková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.6 Milan Hrušovský a manž. Mgr. Terézia, rod. Holčáková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
 
 
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 692,  parc.č. 
639 zastavaná plocha o výmere 216 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
3.1 Zdenka Svrbíková, rod. Ferová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
3.2 Martin Škára                               
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 27,- Sk  
3.3 Zora Holenská, rod. Ilavská            
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
3.4 Ing. Milan Pechanec                              
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 28,- Sk 
3.5 František Vereš a manž. Iveta, rod. Pšenková        
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 27,- Sk 
 
 
4/ predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2504,  parc.č. 
2337/23 zastavaná plocha o výmere 189 m2, parc.č. 2337/228 zastavaná plocha o výmere 186 
m2 a parc.č. 2337/229 zastavaná plocha o výmere 208 m2 v k.ú. Trenčín, pre: 
4.1 Jaroslava Bilčíková, rod. Ševčíková 
v podiele 80/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.2 Aurelia Isabegovičová, rod. Jasečková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk   
4.3 Peter Mercek a manž. Katarzyna Krystyna, rod. Krok 
v podiele 80/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.4 Peter Schulz a manž. Anna, rod. Majčíková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.5 Jozef Kajan a manž. Jana, rod. Bojtošová           
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.6 RNDr. Augustín Krendl a manž. Daša, rod. Jajcayová 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk  
4.7 Ľuboš Zháňač a manž. Beáta, rod. Kuzmová          
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.8 Milan Žáčik a manž. Eva, rod. Ševčíková               
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk  
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4.9 Rudolf Čejda a manž. Mgr. Františka, rod. Samková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.10 Pavol Kopunec a manž. Ing. Anna, rod. Kozáčková 
V podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ........ 46,- Sk  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 84 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa na ul. J. Zemana – 
parc.č. 1706/17 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2, parc.č. 1716/11 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, parc.č. 3330/10 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
53 m2, LV č. 1, pre Zlaticu Suchú a manž., za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................... 96 m2 
Celková kúpna cena ....................................................................................... 24.000,-Sk 
 
 
2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa na Riznerovej ul. – 
parc.č. 3546/23 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 74 m2, parc.č. 3546/26 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 48 m2, parc.č. 3546/44 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7 
m2, LV č. 1, pre Ing. Milana Pavlíka a manž., za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................. 129 m2 
Celková kúpna cena ....................................................................................... 32.250,-Sk 
 
 
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín nachádzajúceho sa na Rybárskej ul. – 
parc.č. 1688/26 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, LV č. 1, pre Juraja 
Omachela, za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková kúpna cena ......................................................................................... 7.000,-Sk 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 85 

 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník nachádzajúcich sa medzi ul. 
Istebníckou a Jahodovou nasledovne : 

a/ pre Milana Štefánika, Trenčín novovytvorenú parc.č. 585/2 záhrada s výmerou 
241 m², odčlenenú GP č. 31041833-073-06 zo dňa 06.11.2006, z E-KN parc.č. 403/11, 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 
............................................................................................. 120.500,-Sk, 

b/ pre Annu Štefánikovú, Trenčín a Máriu Borákovú, Uherský Brod, Česká 
republika : 

– novovytvorenú parc.č. 585/1 záhrada s výmerou 181 m²,  
– novovytvorenú parc.č. 585/5 záhrada s výmerou 105 m²,  
– novovytvorenú parc.č. 585/8 záhrada s výmerou   94 m²,  

všetky odčlenené GP č. 31041833-073-06 zo dňa 06.11.2006, z E-KN parc.č. 403/11 (parc.č. 
585/5) a z E-KN parc.č. 403/12 (parc.č. 585/1 a parc.č. 585/8), všetky zapísané na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín, pre každú kupujúcu v podiele 1/2,    za kúpnu cenu spolu 
................................................................................... 190.000,-Sk,  
za účelom scelenia pozemkov pri rod. dome, záhrady a hospodárstva za domom,      za kúpnu 
cenu 500,-Sk/m². 
Celková výmera pozemkov .................................................................................. 621 m² 
Celková kúpna cena ..................................................................................... 310.500,-Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 86 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  
- novovytvorená parc.č. 3591 ostatná plocha o výmere 29 m2, odčlenená GP č. 

17905095-044-07 zo dňa 22.6.2007 z EKN parc.č. 1150 a 1179, v  k.ú. Trenčianske 
Biskupice, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti    

- novovytvorená parc.č. 3375/26 zastavaná plocha o výmere 30 m2 a novovytvorená 
parc.č. 3593/2 zastavaná plocha o výmere 36 m2, odčlenené GP.č. 33192863-13/07 
vyhotoveným dňa 2.4.2007 z parciel č. 3375/1 a 3593 zapísaných na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti 

pre Teramex spol. s.r.o., Trenčín, za účelom rozšírenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, 
na ktorých bude realizovaná výstavba polyfunkčného objektu, za cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 142.500,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 87 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice, parc. č. 907/13 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 126 m2, pre VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, 
Trenčín, IČO: 31411908 za účelom  dokompletizovania pozemku, za cenu 500,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................  63.000,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 88 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/2, zast. plocha vo 
výmere 35 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 36335924-
040-07 zo dňa 17.04.2007 pre Evu Kalíkovú, Ivana Vengrína a Milana Vengrína, 
každému v podiele 1/3 za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome   
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....            8.750,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 89 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/1, zast. plocha vo 
výmere 83 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 36335924-
040-07 zo dňa 17.04.2007 pre Alexandra Aliho s manželkou Martou za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome  
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....          20.750,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 90 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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1. predaj pozemku v k.ú. Zlatovce – parc. č. 1902/8 o výmere 599 m2 pre JUDr. Ivana Králika 
s manž. za účelom výstavby nového rodinného domu za kúpnu cenu 1.840,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................1,102.160,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia  železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/hod.“ a v súvislosti s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 24 zo dňa 
19.4.2007, ktorým sa Mesto Trenčín zaviazalo  v prospech JUDr. Ivana Králika a manž. 
predať v lokalite určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu. 
 
2. predaj pozemku v k.ú. Zlatovce – parc. č. 1902/11 o výmere 402 m2 pre Ľuboša Tarabusa 
a manž. za účelom výstavby nového rodinného domu za kúpnu cenu 1.840,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................739.680,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/h.“ a v súvilosti s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 836 zo 
dňa 26.10.2006, ktorým sa Mesto Trenčín zaviazalo v prospech Ľuboša Tarabusa a manž. 
predať v lokalite určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 91 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj pozemku v k.ú. Istebník – novovytvorená parc. č. 55/1 o výmere 930 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 31041833-049-07 z pôvodnej parcely č. 55 pre MUDr. 
Jána Staňa a manž.  za účelom riešenia náhradnej výstavby bytového domu za kúpnu cenu 
1.300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................1,209.000,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia  železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/hod.“. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 92 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku a na zrušenie uznesenia MsZ  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové 
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a/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach - rodinný dom s.č. 251 
s príslušenstvom, pozemok parc. č. 68 záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 67 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 300 m2  zapísané na liste vlastníctva č. 130 ako vlastník Emília 
Králiková, rod.  Ferancová v celosti 
b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada 
o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 
1/3 
za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,866.670,- Sk  stanovenú znaleckým posudkom v súlade 
s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. 
Mesto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho JUDr. Ivana Králika predať v lokalite 
určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu  za rovnakú kúpnu 
cenu ako sú pozemky, ktoré sú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 
 
2. r u š í 

 
časť uznesenia MsZ č. 24 zo dňa 19.4.2007 bod A/3/, ktorým Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 
1/3 na nehnuteľnostiach - rodinný dom s.č. 251 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 68 
záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2  zapísané 
na liste vlastníctva č. 130 ako vlastník Emília Králiková, rod.  Ferancová v celosti 
b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada 
o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 
1/3 
za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,800.000,- Sk  stanovenú znaleckým posudkom v súlade 
s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. 
Mesto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho JUDr. Ivana Králika predať v lokalite 
určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu  za rovnakú kúpnu 
cenu ako sú pozemky, ktoré sú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 93 
 k Návrhu na kúpu do nehnuteľného majetku mesta   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 2278/137, zast. plocha vo 
výmere 45 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 2278/1, zodpovedajúcom časti pozemku parc. 
č. 688 vedenom v evidencii "E" KN podľa geometrického plánu č. 37384678-7/07 overený 
dňa 18.06.2007, od Ing. Dušana Gécyho za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod chodníkom   
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....          11.250,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 94 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

kúpu pozemku v k.ú. Hanzlíková do vlastníctva mesta Trenčín - parc.č. 725/7 záhrada 
o výmere 818 m2, LV č. 1595, od podielových spoluvlastníkov za účelom vysporiadania 
pozemku pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kanalizácia – vodovod – 
Hanzlíkovská – Pri parku“, za cenu 1,-Sk. Stavba vo vlastníctve mesta, bude následne 
vložená do vlastníctva a.s. TVK resp. do správy a.s. TVS. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 95 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Zlatovce, 
parc.č.  20/76 ostatná plocha o výmere 9.646 m2,   parc.č. 20/77 ostatná plocha o výmere 
1.419 m2, parc.č. 20/75 ostatná plocha o výmere 7.292 m2,  parc.č. 5/6 ostatná plocha 
o výmere 17.862 m2,  parc.č. 20/29 ostatná plocha o výmere 56.209 m2, novovytvorená 
parc.č. 5/7 ostatná plocha o výmere 3.577 m2 a novovytvorená parc.č. 5/8 ostatná plocha 
o výmere 1.507 m2  odčlenené GP č. 17905095-047-07 vyhotoveným dňa 4.7.2007, z parc.č. 
5/4  od podielových spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 1693 a 2950 pre k.ú. Zlatovce, ktorí 
sú členmi Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Trenčianske Biskupice, za účelom 
prípravy územia pre výstavbu priemyselného parku a environparku v súlade s územným 
plánom mesta, za cenu 290,- Sk/m2. 
Celková výmera predstavuje 97.512 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje..............................................................28.278.480 ,-Sk   
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 96 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností – pozemkov nasledovne :   
pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín – C-KN parc.č. 1675/101 ostatná plocha  o výmere 
652 m2, odčlenená GP č. 3635924-0308-07 zo dňa 05.04.2007 z C-KN parc.č. 1675/1 lesný 
pozemok, k.ú. Trenčín, zapísanej na LV  č. 1 v celosti, za 
pozemok vo vlastníctve Ing. Juraja Hudého a manž. – E-KN parc.č. 321/7 orná pôda o 
výmere 371 m2,  k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísaná na LV č. 4826 v celosti. 
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Účelom zámeny pozemkov je vysporiadanie stavby »Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61« a terénne úpravy pre stavbu »Zástavba rodinných domov, 
Partizánska ul. Trenčín«.  
Zámena pozemkov sa uskutoční s finančným vyrovnaním pre Mesto Trenčín za lesný porast 
na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa znaleckého posudku. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 97 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností ulici M. Kišša v k. ú. Istebník: 
vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemky: parc. č. 53/2, zast. plocha vo výmere 1 m2, 
odčlenený z pozemku parc. č. 53 a parc. č. 55/2, zast. plocha vo výmere 8 m2, odčlenený z 
pozemku parc. č. 55, spolu výmera 9 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom č. 
22822178-21/2007 overený dňa 17.07.2007,  
za pozemok parc. č. 54/2, zast. plocha vo výmere 6 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 54 
geometrickým plánom č. 22822178-21/2007 overený dňa 17.07.2007 vo vlastníctve MUDr. 
Heleny Masarovej v podiele 104/437, MUDr. Hedvigy Jančovej v podiele 115/437, MUDr. 
Evy Skalickej v podiele 115/437a Margity Podhorcovej v podiele 103/437.  
Zámena sa uskutoční za účelom vybudovania chodníka a zarovnania línie pozemku.  
Zámena sa uskutoční s finančným vyrovnaním za rozdiel výmer pozemkov v prospech Mesta 
Trenčín  
za cenu            ....      1.300,- Sk/m2 
Cenové vyrovnanie spolu       ....      3.900,- Sk 
 
 

U z n e s e n i e  č. 98 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností – pozemkov nasledovne :  
vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemky v k.ú. Kostolná – Záriečie - parc.č. 397/15, 
397/16, 397/17, 397/18, všetky druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s celkovou 
výmerou 2.506 m2, všetky zapísané na LV č. 1096,  
za pozemky v k.ú. Trenčín - parc.č. 1675/4, 1675/45, 1675/46, 1675/71, 1675/73, 1675/74, 
1675/75, 1675/76, 1675/77, všetky druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s celkovou 
výmerou 2.449 m2, všetky zapísané na LV č. 6392, vo vlastníctve Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s., 1. mája č. 11, Trenčín.   
Zámena sa uskutoční za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou 
(Liptovská ul.) a vysporiadania pozemkov pod prečerp. stanicami stavby „ČOV Pravý breh“ 
v Kostolnej – Záriečí.     
Rozdiel výmer 57 m2 bude zamenený bez finančného vyrovnania.    
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U z n e s e n i e  č. 99 
 k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

m e n í 
 

s účinnosťou od 01.09.2007 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 38 bod 22 zo dňa 
24.04.2001, ktorým MsZ schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, 
novovytvorené parcely číslo : 
 2315/264 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   22 m2 v ½-ci, 

2315/302 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing. Zdeňkovi Ježkovi a manž. Mgr. Ivete, za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2 pod 
garážou a 300,-Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.729,-
Sk, 
 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 07.10.1998 z pôvodnej parcely 
č. 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
vysporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 
 
Zmena sa týka : 
a) výmery predávaných pozemkov, ktoré sa menia nasledovne : 
- u pozemku parc.č. 2315/264 z celkovej výmery 22 m2 na 21 m2 
- u pozemku parc.č. 2315/302 z celkovej výmery 345 m2 na 344 m2 
b) celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 13.729,- Sk na 13.314,- Sk  
c) údajov o zápise predávaných pozemkov v katastri s tým, že sa vypustí celý text od 
„oddelených geometrickým plánom“ po „prístupových komunikácií“ a nahradí sa textom   
„v katastri nehnuteľností zapísaných nasledovne :  

- pozemok parc.č. 2315/264 na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- pozemok parc.č. 2315/302 na LV č. 7145 ako vlastník Mesto Trenčín            v 

podiele 3/21.“ 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 100 
 k Návrhu na vysporiadanie majetku Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 predaj majetku Mesta Trenčín ,,Plynovod, Ul. Legionárska II. etapa, Trenčín“, 
Slovenskému plynárenskému priemyslu – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 
11 Bratislava 26, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 980.000,-Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 101 
 k Návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. : 

1/ Základná škola Na dolinách  
2/ Základná škola Veľkomoravská  
3/ Školské zariadenia mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
1. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Základná škola Na dolinách, m.r.o., sídlo Na 
dolinách 27, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – č. inventárnej karty majetku STA – 
1/801/ 6171 „Rekonštrukcia strechy – I., II., III. etapa“, v obstarávacej cene 2,891.653,90 Sk. 
  
2. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Základná škola Veľkomoravská, m.r.o., sídlo 
Veľkomoravská 12, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – stavbu   č. inventárnej karty 
majetku STA – 1/801/ 105 „Základná škola Veľkomoravská ul. Trenčín – športový areál“, 
v obstarávacej cene 16,737.358,50 Sk. 
 
3. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., 
sídlo Kubranská 80, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – č. inventárnej karty majetku 
STA – 1/801/ 114 „Materská škola Legionárska ul. – rekonštrukcia bojlerov, príprava TÚV“, 
v obstarávacej cene 494.022,00 Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 102 
 k Návrhu na vyňatie hnuteľného majetku Materskej školy Orechovská ulica Trenčín 
zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

v y n í m a  
 

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 Materskej 
školy, Orechovská ulica Trenčín, s účinnosťou od 01.09.2007, nasledovne: 
 

 Inventár v obstarávacej hodnote   110.244,50 Sk 
 DHM v obstarávacej hodnote   217.043,50 Sk 
 OTE v obstarávacej hodnote                45.041,60 Sk 

 
 

U z n e s e n i e  č. 103 
 k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
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uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín 
a vypožičiavateľom – Fitness Gabrhel, s.r.o. Zamarovce na nehnuteľný majetok – časť 
budovy bývalej materskej školy na Ul. Osvienčimská o celkovej výmere 508,5 m2, pozemok 
parc.č. 1531/199 o celkovej výmere 606 m2, časť pozemku parc.č. 1531/200 o celkovej 
výmere cca 2000 m2 a hnuteľný majetok nachádzajúci sa v predmetnej budove, za účelom 
prevádzkovania centra pre seniorov, na dobu neurčitú s účinnosťou 2. deň po dni, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude povolené užívanie 
zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy na Ul. Osvienčimská.  
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 104 
 k Návrhu na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
A/  kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Dušan Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
 
2/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Pavol Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
188 GP),  
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- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
192 GP),  

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

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

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
ako vlastník Anna Blašková, rod. Blašková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
4/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/4 
ako vlastník Milan Doktor, rod. Doktor  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 57.885,- Sk 
 
 
5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Ing. Peter Gajdošík, rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
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6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Jozef Gajdošík st., rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Jozef Gajdošík, rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4724, podiel 1/2 
ako vlastník Mária Halgošová, rod. Nemcová  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 91.598,- Sk 
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9/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2,  
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Anna Hricková, rod. Reháková  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 395/2 orná pôda o výmere 14 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 82 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/3 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 83 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/4 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 84 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1262 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 
85 GP), 

zapísané na LV č. 2519, podiel 1/6 
ako vlastník RNDr. Eva Gogoláková, rod. Reháková  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 203.479,- Sk 
 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 188.886,- Sk 
 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/310 orná pôda o výmere 291 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/1 orná pôda o výmere 296 m2 (diel 
232 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/233 orná pôda o výmere 468 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/2 orná pôda o výmere 9393 m2 (diel 
155 GP), 

zapísané na LV č. 4641, podiel 1/1 
ako vlastník Mária Ježíková, rod. Jaššová  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 694.636,- Sk 
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14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/315 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/1 orná pôda o výmere 127 m2 (diel 
237 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/237 orná pôda o výmere 24 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
159 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/242 orná pôda o výmere 141 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
164 GP) 

zapísané na LV č. 4554, podiel 1/1 
ako vlastník Keraming, a.s., Trenčín 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 267.238,40,- Sk 
 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4871, podiel 1/2 
ako vlastník Milan Kovaľ, rod. Kovaľ 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 652.536,- Sk 
 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
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- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
ako vlastník Mária Krátka, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 370.355,- Sk 
 
 
17/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/201 orná pôda o výmere 197 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
123 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/260 orná pôda o výmere 876 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
182 GP), 

zapísané na LV č. 5075, podiel 1/8 
ako vlastník Dušan Klobušický, rod. Klobušický 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 122.750,- Sk 
 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/90 
ako vlastník Jozef Lazo, rod. Lazo 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
 
19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 367/44 ostatná plocha o výmere 686 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 70 GP), 

- novovytvorená parc.č. 367/45 ostatná plocha o výmere 426 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 71 GP), 

zapísané na LV č. 4400, podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 367/47 zastavaná plocha o výmere 2055 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/37 zastavaná plocha o výmere 2623 
m2 (diel 73 GP), 

zapísané na LV č. 5063, podiel 1/3 
ako vlastník SR – Ministerstvo obrany SR, Bratislava 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 1,581.360,- Sk 
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20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/194 orná pôda o výmere 295 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
116 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/253 orná pôda o výmere 795 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
175 GP), 

zapísané na LV č. 4716, podiel 1/1 
ako vlastník Jozef Nemec, rod. Nemec 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 997.568,- Sk 
 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
 
 
22/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
ako vlastník Ladislav Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 44.087,- Sk 
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23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4800, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 

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

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

zapísané na LV č. 4872, podiel 1/16 
ako vlastník Anton Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 73.329,- Sk 
 
 
24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Marián Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Stanislav Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
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26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
223 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/2 orná pôda o výmere 2711 m2 (diel 
146 GP), 

zapísané na LV č. 4760, podiel 1/1 
ako vlastník Mária Reháková, rod. Nemcová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 179.378,- Sk 
 
 
27/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Mária Reháková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

 21



- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Ing. Katarína Reháková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2   
- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/5 
ako vlastník Dagmar Rónaiová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 53.814,- Sk 
 
 
30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 2/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP) 

zapísané na LV č. 4870, podiel 2/9 
ako vlastník Marta Šišovská, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 729.346,- Sk 
 
 
31/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
ako vlastník Anna Špániková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.268,- Sk 
 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná pôda o výmere 156 m2 (diel 
238 GP), 

zapísaná na LV č. 4714, podiel 1/2 
ako vlastník Ing. Lena Šagátová, rod. Mandincová 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 70.928,- Sk 
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33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/238 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 160 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/243 orná pôda o výmere 109 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 165 GP), 

zapísaná na LV č. 4816, podiel 1/1 
ako vlastník TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 148.263,- Sk 
 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/225 orná pôda o výmere 120 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/71 orná pôda o výmere 1169 m2 
(diel 147 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/311 orná pôda o výmere 97 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/11 orná pôda o výmere 98 m2 (diel 
233 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/234 orná pôda o výmere 140 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/12 orná pôda o výmere 1212 m2 
(diel 156 GP), 

zapísaná na LV č. 4686, podiel 1/1 
ako vlastník Trenčín Property Development, a.s., Ružomberok 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.726,- Sk 
 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník František Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník RNDr. Jozef Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
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37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník MUDr. Juraj Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
38/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník Ondrej Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Marta Vlnková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
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40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2, 
- parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2  

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník František Goliáš, rod. Goliáš 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 910.166,- Sk 
 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník Emília Goliášová, rod. Kmeťová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku ........................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ................................................................................................. 732.110,- Sk 
 
 
42/ pozemok v k.ú. Zlatovce - parc.č. 20/46 ostatné plochy o výmere 1000 m2   zapísaný na 
LV č. 1463, podiel 1/1  
ako vlastník ALBAINVEST, s.r.o., Bratislava 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,170.000,- Sk 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
ako vlastník Doprastav, a.s, Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
 
 
44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
ako vlastník Anna Kozmelová,  rod. Kozmelová 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.480,- Sk 
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45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Adriana Mackurová,  rod. Mackurová 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
46/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
      - novovytvorená parc.č. 20/56 ostatná plocha o výmere 1011 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 17 GP), 

      - novovytvorená parc.č. 20/57 ostatná plocha o výmere 252 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 18 GP), 

zapísané na LV č. 2942, podiel 1/1 
ako vlastník STAVOKOV, spol. s r.o.,  Trenčín  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,000.296,- Sk 
 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Peter Schér,  rod. Schér 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Ing. Marián Perďoch,  rod. Perďoch 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Zuzana Žiačiková,  rod. Žiačiková 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
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50/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
- novovytvorená parc.č. 12/6 zastavaná plocha o výmere 140 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 13 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/8 zastavaná plocha o výmere 531 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 15 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/9 zastavaná plocha o výmere 141 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/10 zastavaná plocha o výmere 3035 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 36 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/11 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 41 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/12 zastavaná plocha o výmere 125 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 43 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/4 zastavaná plocha o výmere 898 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/5 zastavaná plocha o výmere 233 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/7 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/2 zastavaná plocha o výmere 719 m2 
(diel 14 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/2 zastavaná plocha o výmere 80 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2 
(diel 35 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/1 zastavaná plocha o výmere 313 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2  

zapísané na LV č. 1063, podiel 1/1  
ako vlastník Welington s.r.o.,  Bratislava 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 4,405.104,- Sk 
 
 
51/ nehnuteľnosť v k.ú. Zlatovce - stavba súp.č. 1875 na novovytvorenej parc.č. 20/89 
vytvorenej GP z pozemku parc.č. 20/3 Vlastníkom stavby, ktorá je predmetom prevodu je 
VOD – EKO a.s. Trenčín. 
Kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 9,641.277,35,- Sk 
 
 
52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  

- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
ako vlastník DOPRASTAV, a.s.,  rod. Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
 
53/ pozemky v k.ú. Záblatie: 

- novovytvorená parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 160 
m2 (diel 25 GP), 

- novovytvorená parc.č. 801/222 ostatná plocha o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 ostatná plocha o výmere 160 m2 
(diel 26 GP), 

zapísané na LV č. 2128, podiel 1/1  
ako vlastník Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,  Trenčín 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 142.271,- Sk 
 
 
54/ nehnuteľnosti (stavby) v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- stavba súp.č. 6489 na parc.č. 1127/95 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6490 na parc.č. 1127/94 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6491 na parc.č. 1127/7 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6492 na parc.č. 1130/53 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6493 na parc.č. 1127/93 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6494 na parc.č. 1130/52 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6495 na parc.č. 1130/51 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6496 na parc.č. 1130/50 zastavané plochy 
- príslušenstvo 

ako vlastník Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 25,200.000,- Sk 
 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 53,273.378,75,- Sk 
 
 
B/ predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín 
I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685, podiel 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
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2/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685, podiel 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
4/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 57.885,- Sk 
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5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 3/35 
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- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

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

zapísané na LV č. 4724, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 91.598,- Sk 
 
 
9/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2,  
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 395/2 orná pôda o výmere 14 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 82 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/3 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 83 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/4 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 84 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1262 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 
85 GP), 

zapísané na LV č. 2519, podiel 1/6 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 203.479,- Sk 
 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
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- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 188.886,- Sk 
 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/310 orná pôda o výmere 291 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/1 orná pôda o výmere 296 m2 (diel 
232 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/233 orná pôda o výmere 468 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/2 orná pôda o výmere 9393 m2 (diel 
155 GP), 

zapísané na LV č. 4641, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 694.636,- Sk 
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14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/315 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/1 orná pôda o výmere 127 m2 (diel 
237 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/237 orná pôda o výmere 24 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
159 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/242 orná pôda o výmere 141 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
164 GP) 

zapísané na LV č. 4554, podiel 1/1 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 267.238,40,- Sk 
 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4871, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 652.536,- Sk 
 
 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
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- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 370.355,- Sk 
 
 
17/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/201 orná pôda o výmere 197 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
123 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/260 orná pôda o výmere 876 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
182 GP), 

zapísané na LV č. 5075, podiel 1/8 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 122.750,- Sk 
 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/90 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
 
19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 367/44 ostatná plocha o výmere 686 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 70 GP), 

- novovytvorená parc.č. 367/45 ostatná plocha o výmere 426 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 71 GP), 

zapísané na LV č. 4400, podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 367/47 zastavaná plocha o výmere 2055 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/37 zastavaná plocha o výmere 2623 
m2 (diel 73 GP), 

zapísané na LV č. 5063, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 1,581.360,- Sk 
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20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/194 orná pôda o výmere 295 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
116 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/253 orná pôda o výmere 795 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
175 GP), 

zapísané na LV č. 4716, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 997.568,- Sk 
 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
 
 
22/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 44.087,- Sk 
 
 
23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/201 orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP), 

zapísané na LV č. 4800, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 

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

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

zapísané na LV č. 4872, podiel 1/16 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 73.329,- Sk 
 
 
24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
223 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/2 orná pôda o výmere 2711 m2 (diel 
146 GP), 

zapísané na LV č. 4760, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 179.378,- Sk 
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27/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 
- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
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29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2   
- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/5 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 53.814,- Sk 
 
 
30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 2/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP) 

zapísané na LV č. 4870, podiel 2/9 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 729.346,- Sk 
 
 
31/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.268,- Sk 
 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná pôda o výmere 156 m2 (diel 
238 GP), 

zapísaná na LV č. 4714, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 70.928,- Sk 
 
 
33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/238 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 160 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/243 orná pôda o výmere 109 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 165 GP), 

zapísaná na LV č. 4816, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 148.263,- Sk 
 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/225 orná pôda o výmere 120 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/71 orná pôda o výmere 1169 m2 
(diel 147 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/311 orná pôda o výmere 97 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/11 orná pôda o výmere 98 m2 (diel 
233 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/234 orná pôda o výmere 140 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/12 orná pôda o výmere 1212 m2 
(diel 156 GP), 

zapísaná na LV č. 4686, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.726,- Sk 
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35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník MUDr. Juraj Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
38/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
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39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 
- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2, 
- parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2  

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 910.166,- Sk 
 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku ........................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ................................................................................................. 732.110,- Sk 
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42/ pozemok v k.ú. Zlatovce - parc.č. 20/46 ostatné plochy o výmere 1000 m2   zapísaný na 
LV č. 1463, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,170.000,- Sk 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
 
 
44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.480,- Sk 
 
 
45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
46/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
      - novovytvorená parc.č. 20/56 ostatná plocha o výmere 1011 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 17 GP), 

      - novovytvorená parc.č. 20/57 ostatná plocha o výmere 252 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 18 GP), 

zapísané na LV č. 2942, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,000.296,- Sk 
 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
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49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
50/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 

- novovytvorená parc.č. 12/6 zastavaná plocha o výmere 140 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 13 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/8 zastavaná plocha o výmere 531 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 15 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/9 zastavaná plocha o výmere 141 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/10 zastavaná plocha o výmere 3035 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 36 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/11 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 41 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/12 zastavaná plocha o výmere 125 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 43 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/4 zastavaná plocha o výmere 898 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/5 zastavaná plocha o výmere 233 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/7 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/2 zastavaná plocha o výmere 719 m2 
(diel 14 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/2 zastavaná plocha o výmere 80 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2 
(diel 35 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/1 zastavaná plocha o výmere 313 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2  

zapísané na LV č. 1063, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 4,405.104,- Sk 
 
 
51/ nehnuteľnosť v k.ú. Zlatovce - stavba súp.č. 1875 na novovytvorenej parc.č. 20/89 
vytvorenej GP z pozemku parc.č. 20/3 
za kúpnu cenu ..................................................................................... 9,641.277,35,- Sk 
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52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  
- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 

36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
    
 
53/ pozemky v k.ú. Záblatie: 

- novovytvorená parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 160 
m2 (diel 25 GP), 

- novovytvorená parc.č. 801/222 ostatná plocha o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 ostatná plocha o výmere 160 m2 
(diel 26 GP), 

zapísané na LV č. 2128, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 142.271,- Sk 
 
 
54/ nehnuteľnosti (stavby) v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- stavba súp.č. 6489 na parc.č. 1127/95 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6490 na parc.č. 1127/94 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6491 na parc.č. 1127/7 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6492 na parc.č. 1130/53 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6493 na parc.č. 1127/93 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6494 na parc.č. 1130/52 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6495 na parc.č. 1130/51 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6496 na parc.č. 1130/50 zastavané plochy 
- príslušenstvo 

za kúpnu cenu ......................................................................................... 25,200.000,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 53,273.378,75,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 105 
 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 VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
I.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2201 v 
Trenčíne, Ulica Hodžova, orientačné číslo 94 , spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, pozemku  parc. č. 1469/31 o výmere 576 
m2 a priľahlého pozemku parc.č. 1469/32 o výmere 932 m2,  zapísaných na LV č. 1, k. ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.         byt č. 1 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
            107/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 

      132.118,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.550,- Sk 
Tamare Foralovej,  rod. Kadlecovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených   
 30 %, t.j. 39.635,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.500,- Sk. 

 
     2.    byt č. 2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      82.336,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.020,- Sk  

Miroslavovi Horňákovi,  rod. Horňákovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

 
     3.    byt č. 3 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      87/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      107.579,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.450,- Sk  

Marošovi  Plškovi, rod. Plškovi a manželke Renáte  Plškovej, rod. Kudríkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 

     4.    byt č. 4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      87/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      107.579,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.450,- Sk  

Jaroslavovi  Patúšovi, rod. Patúšovi a manželke Márii  Patúšovej, rod. Vaškovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.274,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.511,- Sk. 

 
 
     5.    byt č. 5 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      107/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      132.118,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.550,- Sk  

Edite Betákovej, rod. Blaškovej. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 39.636,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v    

pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.500,- Sk. 
             
     6.    byt č. 8 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.295,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.745,- Sk  

Jozefovi Holíčkovi, rod. Holíčkovi a  manželke Oľge Holíčková, rod. Zelenáková. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
     7.    byt č. 9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      108/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      133.081,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.950,- Sk  

Petrovi Došekovi, rod. Došekovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 39.924,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.518,- Sk. 

 
      8.   byt č. 10 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      83.299,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.415,- Sk  

Marte Langerovej, rod. Langerovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
      9.   byt č. 11 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Františkovi Trúchlemu, rod. Trúchlemu. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.563,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.533,- Sk. 

 
     10.  byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Jozefovi Minárikovi, rod. Minárikovi a manželke Ivete Minárikovej, rod.  
Kozicovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.563,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.533,- Sk. 

 
     11.  byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      108/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      133.081,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.950,- Sk  

Ing. Stanislavovi Ďurkechovi a manželke Darine Ďurkechovej,  rod. Potfajovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 39.924,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.518,- Sk. 
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        12.  byt č. 14 zostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      83.299,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.415,- Sk  

Miroslavovi Chudadovi rod. Chudadovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

   
     13.  byt č. 15 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Petrovi Hrnčárovi,  rod. Hrnčárovi a manželke Soni Hrnčárovej, rod.    
Dobiašovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

   
     14.  byt č. 16 zostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.295,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.745,- Sk  

Ing. Janke Slaninovej, rod. Ivaniskovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
  

V dome súp. č. 2201 Ulica Hodžova je spolu 16 bytov.  Po schválení odpredaja týchto 14 
bytov zostanú v  dome súp. č. 2201 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov „BEZBARIEROVKA“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva . 
 
 
II.      
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1182 v 
Trenčíne, Ulica Strojárenská, orientačné číslo 16, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3812, pozemku  parc. č. 1934/2 o výmere 
537 m2,  zapísanej na LV č. 6996, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 11 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      67/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      8.682,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14.985,- Sk 

Júlii Mikovej, rod. Pukančíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1182 Ulica Strojárenská spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 17bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182“. 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. 
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III. 
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 v 
Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326, pozemku  parc. č. 1825/3 o výmere 
706 m2,  zapísanej na LV č. 5326, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 62 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      69/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      7.457,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.655,- Sk 

Márii Kranecovej, rod. Janišovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1184 Ulica Beckovská je spolu 74 bytov a nebytový priestor – výmenníková 
stanica. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 73 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 
bytu nezostane v  dome súp. č. 1184 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt,  len nebytový 
priestor – výmenníková stanica. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1184“. 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. 
 
 IV. 
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1537 v 
Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3655, pozemku  parc. č. 1627/10 o výmere 
2019 m2,  zapísanej na LV č. 5908, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 7 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      54/1801 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      8.374,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 30.095,- Sk 

Božene Parašínovej, rod. Karasovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1537 Ulica Golianova je spolu 30 bytov . Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1537 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1537“. 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 I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1595 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova, orientačné číslo 46, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6396, pozemku  parc. č. 1627/436 o  
výmere 558 m2,  zapísanej na LV č. 6396, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      63/1252 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      12.476,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14.125,- Sk 
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Marekovi Hulínovi rod. Hulínovi, Zuzane Mihalíkovej, rod. Mihalíkovej 
a Kristíne Hulínove, rod. Hulínovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1595 Ulica Hurbanova je spolu 29 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1595 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1595“. 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. 
 
 
VI. 
odpredaj nehnuteľného majetku - 76/1593- ín  pozemku  parc. č. 2175/21 zast. plocha o 
výmere 436 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 6090, k. ú. Trenčín , 
JUDr. Dušanovi Mikitovi, rod. Mikitovi a manželke JUDr. Gabriele Mikitovej, rod. 
Vicianovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2703, Ul. J. Halašu v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 7 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. RIV 3285/90 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  76/1593 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 436 m2 
predstavuje 21,14 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 74,- Sk.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
VII. 
Zmluvu  o   spoločenstve   vlastníkov   bytov  v   dome   súpisné   číslo  2201,  Ulica  
Hodžova „BEZBARIEROVKA“  a  výšku  mesačných  úhrad  za byty  a  nebytový priestor,   
ktoré zostali  vo vlastníctve Mesta Trenčín,  nasledovne :                                       

                                                                                                   
 Č.b.                               Podl.pl.              Fond opráv              Poplatok za správu             Spolu 
                                      v m2                   10,-   Sk/m2                        90,- Sk                      Sk 
 -–-–-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  06                                66,67                      670,-                              90,-                           760,- 
 
  07                                87,11                      870,-                              90,-                           960,- 
 
  Nebytový priestor        79,60                      796,-                              90,-                           886,- 
 

 Celkom :                                                                                                                           2606,- 
 

           Výška   poplatkov  vyplývajúcich  pre   Mesto  Trenčín  ako  vlastníka  neodpredaných   
bytov  a  nebytového priestoru  sa  bude   meniť   podľa   počtu   neodpredaných   bytov  a   v   
prípade  odpredaja  nebytového  priestoru  a  podľa   rozhodnutí  zhromaždenia   vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
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U z n e s e n i e  č. 106 
 k Návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  v nasledovnom členení: 
 

Subjekt Suma Druh vyradeného 
majetku 

Spôsob likvidácie 

ZŠ Východná 247 269,70 UP, DHM, HIM fyzická likvidácia 
ZŠ Dlhé Hony 213 305,00 DHM fyzická likvidácia 
ZŠ L. Novomeského  502 492,30 DHM, HIM fyzická likvidácia 
ZŠ Na Dolinách 540 299,40 UP, DHM, HIM fyzická likvidácia 
ŠZmT 494 843,30 DHM, HDM fyzická likvidácia 
SPOLU 1 998 209,70 Sk ---------------------- ----------------------- 
 
Spolu majetok v hodnote..................................................................................1 998 209,70 Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 107 
 k Návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok MHSL, m.r.o., Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka Milan HEGEDÜŠ - HUBERT, 
Na Dolinách 27, Trenčín, vo výške 666.439,- Sk 

b) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka Peter Gajdoš Desana, ul. 
Ondrašovecká 611, Liptovský Mikuláš, IČO:  30519691,  Desana Gajdošová, ul. 
Ondrašovecká 611, Liptovský Mikuláš , IČO:  177889109 vo výške 64.520,- Sk  

c) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka ISOP, s.r.o., Hodžova 1, 911 01 
Trenčín, IČO: 36 301 701, vo výške  56.161,50 Sk  

d) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka PISCH, s.r.o.,  Trenčín, 
Jánošíkova 112/4, 911 01 Trenčín, IČO: 31 429 262,  vo výške 150.000,- Sk. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51



U z n e s e n i e  č. 108 
 k Návrhu na II. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
A. II. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007, so zapracovaným 
doplnkom,  
 
B. prijatie úveru z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 5 229 059,11 EUR vo výške 
nesplatenej istiny úverov – č. 04/204/2003, 04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06, 
v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia z Dexia banky Slovensko a.s., 
 
C. predčasné splatenie 5 úverov z Dexia banky Slovenska a.s. – č. 04/204/2003, 
04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06 vo výške nesplatenej istiny úverov vo výške 
5 229 059,11 EUR v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia z Dexia banky Slovensko 
a.s.. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 109 

 k Návrhu zmeny Štatútu mesta Trenčín  
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Štatútu mesta Trenčín podľa predloženého návrhu. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 110 
 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín 
č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú 
službu v byte občana na území mesta Trenčín  
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
VZN Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 4/2003 

o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu 
v byte občana na území mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov takto: 
 
1. Článok 5 Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 

- mení sa 
v ods. 1 písm. a) bežné úkony osobnej hygieny ............................  10 Sk      na 15 Sk/deň 
              písm. b) donáška, dovoz obeda ......................................... 10 Sk    na 14 Sk/deň 
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v ods. 2 písm. b) Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 
                            s prevádzkou domácnosti ................................... 10 Sk  na 16 Sk/deň 
 
v ods. 3 písm. a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné 
                            podujatia a na iné verejné podujatia ....................  5 Sk  na   7 Sk/deň 
 
2. ruší sa odkaz 2 pod čiarou v znení: 

2„§ 20 vyhlášky MPSVaR č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o 
sociálnej pomoci – príl.č.3“. 

 
3. Článok 7 Záverečné ustanovenia  
 nový ods. 3 znie: 
„Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte 
občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta Trenčín bolo 
schválené  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.08.2007 a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Trenčín“. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 111 

 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 5/2007, o rozsahu a podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. s c h v a ľ u j e 

 
VZN Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
 
2.  r u š í  
 
 VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 112 

 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
VZN Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady 

nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 113 
 k Návrhu VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčíne  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

n e s c h v a ľ u j e 
 

Návrh VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčíne  
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 114 
 k Návrhu zmeny Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a  Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 115 
 k Svetelnotechnickej mape mesta Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Svetelnotechnickú mapu mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 116 
 k Návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Ul. 
Piaristická 42, Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín takto: 
 
písm. e) Vymedzenie predmetu činnosti 
 
ruší sa bod 1.5 Rozvoz stravy občanovi, poberateľovi  starobného dôchodku alebo 

invalidného dôchodku, ktorý je odkázaný na dovoz stravy. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 117 
 k Návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 
Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Dodatok č. 2 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s tým, 

že body 2.6 a 2.32 nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve, čiže 
23.08.2007. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 118 
 k Návrhu Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, 
m.r.o., Trenčín 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 119 
 k Návrhu na umiestnenie pamätnej tabule 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1. s c h v a ľ u j e   
 

zámer umiestniť na Mierovom námestí k 17. novembru 2007, pamätnú tabuľu 
pripomínajúcu miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, 
 
2. u k l a d á  
 
 prednostovi MsÚ 
 

iniciovať historickú komisiu, ktorá posúdi všetky historicko-umelecké, architektonické 
a  ďalšie náležitosti vedúce k realizácii tohto zámeru.  

 
 
 

 
Ing. Branislav  C e l l e r         Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
Ing. Dušan G Á L I K, dňa .................................................................................... 
 
 
Mgr. Ladislav P A V L Í K, dňa ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 24.08.2007 
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	b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 1/3
	za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,866.670,- Sk  stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	časť uznesenia MsZ č. 24 zo dňa 19.4.2007 bod A/3/, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach - rodinný dom s.č. 251 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 68 záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2  zapísané na liste vlastníctva č. 130 ako vlastník Emília Králiková, rod.  Ferancová v celosti
	b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 1/3
	za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,800.000,- Sk  stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	Suma
	Spôsob likvidácie
	Spolu majetok v hodnote..................................................................................1 998 209,70 Sk

