
U Z N E S E N I A  
 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 23. októbra 2008 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

U z n e s e n i e  č. 330 
 k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 331 
 k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za I. polrok 2008 
 
 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 2008. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 332 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

 predaj pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 3546/3 s výmerou 74 m²,  3546/10 
s výmerou 48 m²,  3546/43 s výmerou 6 m², LV 1, s celkovou výmerou 128 m², pre  Ing. 
Petra Vaňka a manž. Mgr. Klaudiu Vaňkovú za účelom scelenia pozemkov a zabezpečenia 
prístupu do rodinného domu za kúpnu cenu 250,-Sk/m².  
Celková kúpna cena predstavuje sumu  ................................................................. 32.000,-Sk 
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U z n e s e n i e  č. 333 
 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. 1531/119 vo výmere 13 m2 pre 
Ing. Štefana Náčina s manželkou Tereziou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou v ich vlastníctve, za cenu  800,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena       ....  10.400,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 334 
 k Návrhu na kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 kúpu majetku – verejného vodovodu S0 – 02  „Ulica Jahodová Trenčín – predĺženie 
verejného vodovodu“ , v k.ú. Istebník od investora a stavebníka Daniely Dávidovej do 
vlastníctva Mesta Trenčín za účelom jeho vkladu do majetku TVK, a. s. resp. do správy TVS, 
a. s. v súlade s predmetom ich činnosti. 
Celková kúpna cena        .... 1,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 335 
 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e s ch v a ľ u j e 
 

 predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 3375/28 
zastavaná plocha o výmere 46 m2, odčlenená GP č. 33192863-46/08, z parc.č. 3375/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre TERAMEX s.r.o., za účelom 
výstavby parkovacích miest a spevnených plôch pre plánovaný polyfunkčný objekt, za cenu 
800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  ............................................... 36.800,- Sk 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 



U z n e s e n i e  č. 336 
 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 predaj pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvor. parc.č. 1725/221 s výmerou 64 m², 
odčlenená GP 31041833–031–08 z pôvodnej parc.č. 1725/1, LV 1 Mesto Trenčín v celosti, 
pre  ADOZ, s.r.o. Trenčín za účelom scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu do objektu 
za cenu 300,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................. 19.200,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 337 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
1/  predaj nehnuteľností - pozemkov na Žilinskej ulici v k. ú. Kubra pre CAPITIS, s.r.o. 
Trenčín nasledovne:  
 
a/ pozemok parc. č. 2342/9, zast. plocha vo výmere 122 m2 podľa geometrického č. 
33183287-15-08, overeným dňa 17.06.2008, za účelom zriadenia prístupu, za kúpnu cenu 
300,- Sk/m2 
 
b/ pozemok časť parc. č. 767/11, odčlenený z pozemku parc. č. 767/1 vo výmere 55 m2 
geometrickým plánom č. 33183287-67-08 zo dňa 17.09.2008, za účelom zriadenia 
parkoviska,  za kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
za podmienok: 
- predaj pozemku parc. č. 2342/9 uskutočniť so zriadením vecného bremena práva prechodu 
na tomto pozemku ako pokračovanie chodníka zo Žilinskej ulice na spevnenú plochu hrádze 
na náklady investora, 
- umožniť na parcele č. 781/1, vo vlastníctve kupujúceho, právo prechodu a prejazdu 
obojsmerne formou vecného bremena ako cestné prepojenie Žilinskej ulice a pozemku parc. 
č. 767/1, 
Celková kúpna cena       ....      80.600,- Sk 
 
2/  zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trenčín na pozemok parc. č. 780/4, 
zast. plocha vo výmere 255 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 780/1 geometrickým plánom 
č. 33183287-67-08 zo dňa 17.09.2008, pozemok je vedený na LV č. 1955, vlastník CAPITIS, 
s.r.o. Trenčín, bezodplatne, za účelom prechodu a prejazdu obojsmerne ako cestné prepojenie 
Žilinskej ulice a pozemku parc. č. 767/1.   
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U z n e s e n i e  č. 338 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľností - pozemkov pri kultúrnom stredisku na Sihoti II. na ul. M. 
Turkovej k. ú. Trenčín, pre M&M reality, s.r.o. Trenčín nasledovne: 
 
- parc. č. 1531/218, zast. plocha vo výmere 502 m2 za účelom prístupu v cene 300,- 

Sk/m2,  
- parc. č. 1531/350, zast. plocha vo výmere 525 m2 za účelom vybudovania prístupu a 

zelene k polyfunkčnému domu za cenu 300,- Sk/m2  
-  parc. č. 1531/351, zast. plocha vo výmere 839 m2 za účelom vybudovania parkoviska 

pre polyfunkčný dom za cenu 800,- Sk/m2  
 
Pozemky sú odčlenené z pôvodného pozemku parc. č. 1531/218 geometrickým plánom č. 
12/08 zo dňa 25.09.2008.  

 
Predaj sa bude realizovať za podmienok: 
- na pozemok parc. č. 1531/218 bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a 
prejazdu na parkovisko a k nehnuteľnostiam v okolí pozemku, 
- na pozemku parc. č. 1531/352 vybuduje investor parkovisko, ktoré po vybudovaní a 
kolaudácii predá Mestu Trenčín za symbolickú kúpnu cenu  1,- Sk, s tým že na parkovisku 
bude mať zabezpečený chýbajúci počet parkovacích miest k obytnému domu, 
- na pozemku parc. č. 1531/353 vybuduje investor zeleň s parkovými úpravami a drobnou 
architektúrou, ktorú po vybudovaní a skolaudovaní predá Mestu Trenčín za symbolickú 
kúpnu cenu  1,- Sk. 
- Kupujúci preberie záväzky z platných nájomných zmlúv pre prevádzky na pozemku parc. č. 
1531/351.  
Celková kúpna cena predstavuje     .... 979.300,- Sk 
    
 
 

U z n e s e n i e  č. 339 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľností - pozemkov na ulici K dolnej stanici v k. ú. Trenčín parc. č. 
586/11, zast. plocha vo výmere 16 m2 a  parc. č. 586/6, zast. plocha vo výmere 81 m2 vo 
výmere 97 m2, pre Pilula NM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rozostavanou stavbou a priľahlým 
pozemkom,  za kúpnu cenu  2.000,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena       ....   194.000,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 340 
 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín a kúpu majetku do 

vlastníctva Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kubranskej ulici v k. ú. Kubra E KN parc. č. 
2701/2 vo výmere 779 m2, nachádzajúci sa pod nespevnenou komunikáciou pre Pod 
Hájikom, s.r.o. Trenčín za účelom vybudovania spevnenej komunikácie zabezpečujúcej 
prístup k lokalite pre budúcu výstavbu rodinných domov , za kúpnu cenu  300,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena       ....    233.700,- Sk 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 341 
 k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín a následné zrušenie 

uznesenia MsZ č. 74 zo dňa 09.09.1999 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1.  s ch v a ľ u j e  
 
 predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2162/62 ostatná 
plocha o výmere 69 m2, odčlenená GP č. 31041833-088-08, pre Antona Ďuriša a manž. 
Ľudmilu v podiele ½-ica a Milana Masára a manž. Annu v podiele ½-ica, za účelom 
výstavby dvojgaráže na ul. Cintorínskej, za kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................. 55.200,- Sk  
 
2/   r u š í 
 

uznesenie MsZ č. 74 zo dňa 09.09.1999, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, lokalita Cintorínska ulica 
v Trenčíne, novovytvorená parcela číslo 2162/52 zastavaná plocha s výmerou 23 m², 
oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-007-99 zo dňa 03.02.1999 z pôvodnej parcely 
číslo 2162/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Antonovi Ďurišovi 
a manž. Ľudmile rod. Masárovej, obaja bytom Kubranská 236, Trenčín, za účelom 
výstavby garáže v radovej zástavbe za dohodnutú cenu 800,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................... 18.400,-Sk 
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U z n e s e n i e  č. 342 
 k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 377 zo dňa 28.10.2004 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 m e n í  
 

s účinnosťou od 28.10.2004 uznesenie MsZ č. 377 zo dňa 28.10.2004, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – pozemkov novovytvorené parcely 
č. 3375/20 zastavaná plocha s výmerou 85 m2, 3485/6 vodná plocha s výmerou 36 m2, 
3597/7 ostatná plocha s výmerou 73 m2, 3598/3 ostatná plocha s výmerou 73 m2, oddelených 
geometrickým plánom č. 31321704-444/2004 z pôvodných parc.č. 3375/1, 3485/4, 3597/4 
a 3598/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Igorovi 
Slezákovi – ERBO, Legionárska 41, 911 01 Trenčín za účelom vybudovania parkovacích 
miest  za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................... 400.500,- Sk. 
  
 Zmena sa týka :  
 
a/ predmetu kúpy, ktorý sa mení z pozemkov v k.ú. Trenčín – novovytvorených parciel č. 
3375/20 zastavaná plocha s výmerou 85 m2, 3485/6 vodná plocha s výmerou 36 m2, 3597/7 
ostatná plocha s výmerou 73 m2, 3598/3 ostatná plocha s výmerou 73 m2, oddelených 
geometrickým plánom č. 31321704-444/2004 z pôvodných parc.č. 3375/1, 3485/4, 3597/4 
a 3598/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, na 
pozemok v k.ú. Trenčín – parc.č. 3597/7 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 259 m2, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
 
b/ celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 400.500,- Sk, na ..................... 388.500,- Sk. 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 343 
 k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 827 bod C/ zo dňa 26.10.2006 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 m e n i   
 
 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 827 bod C/ zo dňa 26.10.2006, ktorým MsZ v Trenčíne 
schválilo predaj nehnuteľností - pozemkov na Jaselskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 300/16, 
zast. plocha vo výmere 642 m2 a parc. č. 300/17, zast. plocha vo výmere 55 m2, spolu výmera 
697 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom 67/2007 zo dňa 10.07.2007 pre 
TATRA REAL TRADE, a. s. Bratislava za účelom výstavby centrálneho objektu a 
vstupného portálu do podzemných garáží.   
za cenu         ....        10.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena        ....   6.970.000,- Sk 
 
Zmena sa týka rozšírenia predmetu predaja na pozemky nasledovne: 
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- parc. č. 300/17, zast. plocha vo výmere 55 m2, 
- novovytvorená parc. č. 300/16, zast. plocha vo výmere 595 m2 odčlenenej z pôvodnej 
parc. č. 300/16, 
- novovytvorenej parc. č. 300/18, zast. plocha vo výmere 232 m2 odčlenenej z parc. č. 
300/15, geometrickým plánom č. 79/2008 zo dňa 29.09.2008, pozemky sú spolu vo výmere 
882 m2.  
Celková kúpna cena             ....   8.820.000,- Sk      

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 344 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e   
 

 predaj nehnuteľností  v k.ú. Trenčín  – pozemky a na nich sa nachádzajúci Športový 
areál Noviny (tenisové kurty), parc.č. 1691/5 ostatná plocha o výmere 3204 m2, parc.č. 
1694/131 ostatná plocha o výmere 669 m2, parc.č. 1689/2 ostatná plocha o výmere 2057 m2, 
parc.č. 1691/4 zastavaná plocha o výmere 6768 m2, parc.č. 1689/23 zastavaná plocha 
o výmere 798 m2, parc.č. 1689/22 zastavaná plocha o výmere 313 m2, zapísané na LV č. 1  
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre kupujúceho HOSS CORP, a.s., Trenčín, za účelom 
vybudovania športového areálu  - tenisových kurtov, polyfunkčného objektu, zázemia 
k športovému areálu a parkovísk. 
Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................  5.500.000,- Sk  
 
     Kupujúci preberá záväzky z existujúcej nájomnej zmluvy uzatvorenej na predmet predaja 
s nájomcom Tenisové centrum mládeže Trenčín. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 345 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín a zrušenie uznesenia 

MsZ č. 276 bod B/ zo dňa 29.04.2004 a uznesenia MsZ č. 765 bod 1a, 1b, 2/ zo dňa 
29.06.2006 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1.   s ch v a ľ u j e 
 
 predaj nehnuteľností – pozemkov a objektu v k.ú. Trenčín a to :  

- novovytvorená parc.č. 217/3 zastavaná plocha o výmere 219 m2,  
- novovytvorená parc.č. 217/4 zastavaná plocha o výmere 26 m2,  
- novovytvorená parc.č. 224/2 zastavaná plocha o výmere 1955 m2,  
- novovytvorená parc.č. 238/17 zastavaná plocha o výmere 4208 m2  
- novovytvorená  parc.č. 238/6 zastavaná plocha o výmere 326 m2, 
- objekt so súp.č. 1052 nachádzajúci sa na pozemkoch parc.č. 217/3 a 217/4 (určený 

k asanácii) 
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odčlenených geometrickým plánom č. 45/2008 vyhotoveným dňa 1.8.2008 z parc.č. 217, 
224/1, 238/2, 238/3 a 238/6, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre 
AUPARK Trenčín, spol. s.r.o. Bratislava, za účelom výstavby obchodno-zábavného centra 
AUPARK Trenčín, za kúpnu cenu 3.050,- Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 6.734 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................20.538.700,- Sk 
      
 
2. r u š í   
 
a/ s účinnosťou od 29.4.2004 uznesenie MsZ č.276 bod B/, ktorým MsR v Trenčíne schválila 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, parc.č. 238/5 ostatná 
plocha o výmere 85 m2, pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava, za účelom výstavby 
obchodno-zábavného centra AUPARK Trenčín, za cenu 9.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................765.000,- Sk 
 
b/ s účinnosťou od 29.6.2006 uznesenie MsZ č. 765 bod 1a/, ktorým MsZ v Trenčíne zmenilo 
uznesenie  MsZ č. 276 bod C/ zo dňa 29.4.2004, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 238/2 o výmere 
4059 m2, 238/3 o výmere 474 m2, 3236/2 o výmere 50 m2 a 21 m2, časť parc.č. 224/1 
o výmere 1 m2 a časť parc.č. 224/2 o výmere 3 m2, pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava, 
za účelom výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK Trenčín, za cenu 2.500,- Sk/m2. 
Celková výmera predstavuje 4608 m2. 
Celková kúpna cena predstavovala 11.520.000,- Sk 
 
Zmena sa týkala rozšírenia výmery nasledovne: 
-pozemok parc.č. 238/2 zast. plocha z výmere 4059 m2 na výmeru 4.163 m2 
-pozemok parc.č. 238/3 zast. plocha z výmery 474 m2 na výmeru 478 m2 
-pozemok parc.č. 3236/2 zast. plocha z výmery 71 m2 na výmeru 245 m2 
-pozemok parc.č. 224/1 zast. plocha z výmery 1 m2 na výmeru 167 m2 
-pozemok parc.č. 224/2 zast. plocha z výmery 3 m2 na výmeru 116 m2 
 
Výmera sa zvyšovala o 561 m2 za kúpnu cenu 4.000,- Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavovala 13.764.000,- Sk 
 

 
c/ s účinnosťou od 29.6.2006 uznesenie MsZ č. 765 bod 1b/, ktorým MsZ v Trenčíne zmenilo 
uznesenie MsZ č. 276 bod  D/ zo dňa 29.4.2004, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo kúpu 
a následný predaj nehnuteľností – pozemkov z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest 
(nachádzajúcich sa pod dotknutými komunikáciami), časť parc.č. 3228/3 o výmere 329 m2, 
338 m2 a 29 m2, časť parc.č. 238/1 o výmere 2000 m2, podľa predbežného záberu pozemkov 
vypracovaného dňa 8.4.2004 pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava. Presná výmera 
pozemkov bude upresnená po vypracovaní návrhu celého dopravného riešenia daného územia 
v rámci zámeru výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK. Kúpna cena predmetných 
pozemkov, ktoré budú následne predávané spoločnosti AUPARK V, s.r.o. bude minimálne 
2.500,- Sk/m2. V prípade, že kúpna cena pri kúpe pozemkov od SR – SSC bude vyššia, 
pozemky budú predávané spoločnosti AUPARK V, s.r.o. za túto vyššiu cenu. 
Predbežná výmera pozemkov predstavuje ......................2696 m2 
Predbežná kúpna cena predstavovala ............................ 6.740.000,- Sk. 
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Zmena sa týkala rozšírenia výmery nasledovne : 
-pozemok parc.č. 3228/3 zast. plocha  z výmery 696 m2 na výmeru 1.136 m2 
-pozemok parc.č. 238/1 zast. plocha z výmery 2.000 m2 na 2202 m2 
Výmera sa zvyšuje o 642 m2 za kúpnu cenu 4000,- Sk 
Celková kúpna cena pozemkov spolu predstavovala 9.308.000,- Sk 
 
d) s účinnosťou od 29.6.2006 uznesenie MsZ č. 765 bod 2/ zo dňa 29.6.2006, ktorým MsR 
v Trenčíne schválila predaj pozemkov nadobudnutých do vlastníctva Mesta Trenčín od 
Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, na základe prijatého uznesenia MsZ č. 
612 zo dňa 27.10.2005 pre  spoločnosť AUPARK V s.r.o. 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti : 
-pozemok parc.č. 217 o výmere 237 m2 
-pozemok parc.č. 218/1 o výmere 542 m2 
-pozemok parc.č. 218/2 o výmere 790 m2 
Celková výmera pozemkov predstavuje 1569 m2 za kúpnu cenu 4.000,- Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavovala 6.276.000,- Sk   

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 346 

 k Návrhu na zmenu časti uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2004 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 m e n í 
 
 časť uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2004 bod XIX. , ktorým bol schválený 
odpredaj nehnuteľného majetku – nebytového priestoru /pošty/ nachádzajúceho sa na prízemí 
obytného domu  súp. č. 1159, or. č. 6 na Ul. Dlhé Hony, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 77/2448 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 77/2448 na 
pozemku parc.č. 1866/3, zapísaného na LV č. 5729, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
Slovenskej pošte, a.s. 
za kúpnu cenu určenú ZP č. 182/2004                                                                   530.000,- Sk 
 
a  
 
 časť uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2004 bod XXIII. , ktorým bol schválený 
odpredaj nehnuteľného majetku – nebytového priestoru /skladu/ nachádzajúceho sa v suteréne 
obytného domu  súp. č. 1159, or. č. 6 na Ul. Dlhé Hony, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 72/2448 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 72/2448 na 
pozemku parc.č. 1866/3, zapísaného na LV č. 5729, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
Slovenskej pošte, a.s. 
za kúpnu cenu určenú ZP č. 183/2004                                                                   240.000,- Sk 
 
Zmena sa týka : 
Kupujúceho predmetných nebytových priestorov /pošty a skladu/ zo Slovenskej pošty, a.s. na  
InTech spol. s r.o. 
 
 

9 
 



U z n e s e n i e  č. 347 
 k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 246 časť B/ zo dňa 24.04.2008 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 m e n í 
 
 s účinnosťou od 24.04.2008 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 246 časť B/, ktorým 
schválilo  
 
1/ kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v k.ú. 
Hanzlíková: 
Stavby 

• kuchyňa a jedáleň, súp.č. 1676 
• bazén, telocvičňa, súp.č. 1677 
• vrátnica, súp.č. 1701 
• skleník, bez súp.č.  

 
Pozemky 

• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• parc.č. 1076/2 o výmere 1426 m2 (kuchyňa, jedáleň) 
• parc.č. 1077 o výmere 1512 m2 (telocvičňa, bazén) 
• parc.č. 1051/4 o výmere 5795 m2 (dvory za MŠ) 
• parc.č. 1073/3 o výmere 1290 m2 (nádvorie pred jedálňou) 
• parc.č. 1073/2 o výmere 3950 m2 (dvor pri telocvični a bazéne) 
• parc.č. 1094 o výmere 1249 m2 (skleník a dvory ZŠ) 
• parc.č. 1091/2 o výmere 7441 m2 (dvory ZŠ) 
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

od – Slovenská republika, správca – Detský domov Trenčín-Zlatovce, Na dolinách 27, 
Trenčín  
za celkovú kúpnu cenu ..............................................................................  1,- Sk 
za nasledovných podmienok, ktoré budú zahrnuté v Kúpnej zmluve: 

• čl. IV ods. 1 – Kupujúci  sa v súlade s § 11 ods. 4 veta zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov zaväzuje, že po dobu 15 rokov 
odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I. ods. 1 
písm. a) a b) tejto zmluvy bude využívať nehnuteľný majetok, ktorý je premetom kúpy 
len na poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to najmä na vzdelávanie, 
výchovu a rozvoj telesnej kultúry.  

• čl. IV ods. 7 – Kupujúci sa zaväzuje, že na parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (char. 
záhrada, k.ú. Hanzlíková) vybuduje športové zázemie.  

 
 
2/ zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v k.ú. 
Hanzlíková do správy Základnej školy, Ul. Na dolinách 27, Trenčín: 
Stavby 

• kuchyňa a jedáleň, súp.č. 1676 
• bazén, telocvičňa, súp.č. 1677 
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• vrátnica, súp.č. 1701 
• skleník, bez súp.č.  

 
 
Pozemky 

• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• parc.č. 1076/2 o výmere 1426 m2 (kuchyňa, jedáleň) 
• parc.č. 1077 o výmere 1512 m2 (telocvičňa, bazén) 
• parc.č. 1051/4 o výmere 5795 m2 (dvory za MŠ) 
• parc.č. 1073/3 o výmere 1290 m2 (nádvorie pred jedálňou) 
• parc.č. 1073/2 o výmere 3950 m2 (dvor pri telocvični a bazéne) 
• parc.č. 1094 o výmere 1249 m2 (skleník a dvory ZŠ) 
• parc.č. 1091/2 o výmere 7441 m2 (dvory ZŠ) 
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

s účinnosťou odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.  
 
 
Zmena sa týka:  
 
V bode 1/ sa vypúšťa   

• vrátnica, súp.č. 1701 
• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• čl. IV. ods. 7 – kupujúci sa zaväzuje, že na parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (char. 

Záhrada, k.ú. Hanzlíková) vybuduje športové zázemie  
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

 
V bode 2/ sa vypúšťa 

• vrátnica, súp.č. 1701 
• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 348 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľností 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľného majetku medzi Mestom Trenčín a SR – Slovenskou správou 

ciest nasledovne: 
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Pozemky vo vlastníctve mesta   
k.ú. Trenčianske Biskupice 

a) parc. č. 321/18  orná pôda vo výmere 467 m2, cena podľa ZP 924,- Sk/m2 
b) parc. č. 321/85 orná pôda vo výmere 11 m2, cena podľa ZP 880,- Sk/m2 
c) parc. č. 321/82 orná pôda vo výmere 138 m2, cena podľa ZP 880,- Sk/m2 
d) parc. č. 321/80 orná pôda vo výmere 2285 m2, cena podľa ZP 880,- Sk/m2 
e) parc. č. 1127/130 zast. plocha vo výmere 196 m2, cena podľa ZP 1086,80 Sk/m2 
f) parc. č. 1127/131 zast. plocha vo výmere 18 m2, cena podľa ZP 1086,80 Sk/m2 
g) parc. č. 1127/129 zast. plocha vo výmere 1605 m2, cena podľa ZP 1086,80 Sk/m2 
h) parc. č. 1127/126 zast. plocha vo výmere 553 m2, cena podľa ZP 1086,80 Sk/m2 
i) parc. č. 1148/2 zast. plocha vo výmere 177 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
j) parc. č. 1148/3 zast. plocha vo výmere 161 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
k) parc. č. 1173/15 ost. plocha vo výmere 286 m2, cena podľa ZP 880,- Sk/m2 
l) parc. č. 468/241 zast. plocha  vo výmere 139 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
m) parc. č. 468/247 zast. plocha  vo výmere 1046 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
n) parc. č. 468/204 orná pôda  vo výmere 227 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
o) parc. č. 468/263 orná pôda  vo výmere 584 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
p) parc. č. 468/272 orná pôda  vo výmere 1024 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
q) parc. č. 468/282 orná pôda  vo výmere 146 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
r) parc. č. 468/211 orná pôda  vo výmere 205 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
s) parc. č. 468/277 orná pôda  vo výmere 1235 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
t) parc. č. 468/287 orná pôda  vo výmere 132 m2, cena podľa ZP 915,20 Sk/m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku predstavuje 10,048.552,80 Sk 

 
 

k.ú. Záblatie 
u) parc. č. 801/210 ost. plocha vo výmere 247 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
v) parc. č. 801/209 ost. plocha vo výmere 370 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
w)  parc. č. 802/18 ost. plocha vo výmere 8 m2 , cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
x)  parc. č. 802/16  ost. plocha vo výmere 9 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
y)  parc. č. 801/205 ost. plocha vo výmere 10 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
z) parc. č. 801/303 ost. plocha  vo výmere 59 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
aa)  parc. č. 801/211 ost. plocha  vo výmere 12 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
bb)  parc. č. 801/212 ost. plocha  vo výmere 84 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
cc)  parc. č. 801/213 ost. plocha  vo výmere 48 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
dd)  parc. č. 801/207 ost. plocha  vo výmere 81 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
ee)  parc. č. 801/218 ost. plocha  vo výmere 226 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
ff)  parc. č. 801/215 ost. plocha  vo výmere 1 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
gg)  parc. č. 801/223 ost. plocha  vo výmere 70 m2, cena podľa ZP 889,20 Sk/m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku predstavuje 1,089.270,- Sk 
 
 
k.ú. Zlatovce 
hh) parc. č. 15/11 zast. plocha vo výmere 46 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
ii) parc. č. 19/9 zast. plocha vo výmere 6478 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
jj) parc. č. 19/2 zast. plocha vo výmere 286 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
kk) parc. č. 19/3 zast. plocha vo výmere 231 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
ll) parc. č. 19/4 zast. plocha vo výmere 87 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
mm) parc. č. 19/5 zast. plocha vo výmere 53 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
nn) parc. č. 19/6 ost. plocha vo výmere 321 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
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oo)  parc. č. 22/2 ost. plocha vo výmere 752 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
pp)  parc. č. 26/2 záhrady o výmere 569 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
qq) parc. č. 27 zast. plocha vo výmere 3959 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
rr)  parc. č. 190/13 zast. plocha vo výmere 23 m2, cena podľa ZP 792,- Sk/m2 
Celková hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku predstavuje 10,141.560,- 
Sk. 

 
za 

 
Nehnuteľnosti vo vlastníctve SR – v správe SSC 
k. ú. Zlatovce  
ss) parc. č.  15/1 zast. plocha o výmere 25338 m2 
tt) parc. č.  15/3 zast. plocha o výmere 1201 m2 
uu) parc. č.  15/4 zast. plocha o výmere 134 m2 
vv) parc. č.  15/5 zast. plocha o výmere 181 m2 
ww) parc. č.  15/6 zast. plocha o výmere 459 m2 
xx) parc. č.  15/7 zast. plocha o výmere 272 m2 
yy) parc. č.  15/8 zast. plocha o výmere 168 m2 
zz) parc. č.  15/9 zast. plocha o výmere 95 m2 
aaa) parc. č.  15/10 zast. plocha o výmere 49 m2 
bbb) parc. č.  16 zast. plocha o výmere 566 m2 

ccc) parc. č.  17 zast. plocha o výmere 561 m2 
ddd) parc. č.  18 zast. plocha o výmere 467 m2 

Celková výmera pozemkov predstavuje 29.491 m2. 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku predstavuje 22,184.309,84 Sk 
 
Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa znaleckého posudku 
predstavuje 21,279.382,80 Sk. 
 
Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve SR- Slovenskej správy ciest podľa 
znaleckého posudku  predstavuje 22,184.309,84 Sk. 
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností bude riešený finančným vyrovnaním vo 
výške 904.927,04 Sk v prospech SR- Slovenskej správy ciest. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 349 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľností 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľného majetku medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou KABI Real, 
spol. s r.o., Bratislava nasledovne: 
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Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
k.ú. Záblatie  

a) C-KN parc. č. 801/308 orná pôda o výmere 1182 m2 
b) zbytková C-KN parc. č. 801/116 orná pôda o výmere 1626 m2 odčlenená 

geometrickým plánom č. 17905095-093-08 z pôvodnej C-KN parc. č. 801/116 orná 
pôda o výmere 2591 m2   

c) C-KN parc. č. 801/201 orná pôda o výmere 681 m2   
d) C-KN parc. č. 801/117 orná pôda o výmere 491 m2  
e) E-KN parc. č. 342/20 záhrady o výmere 2011 m2 
f) E-KN parc. č. 342/21 záhrady o výmere 1989 m2 
g) E-KN parc. č. 342/22 záhrady o výmere 1995 m2 
h) E-KN parc. č. 342/23 záhrady o výmere 1945 m2 
i) E-KN parc. č. 342/24 záhrady o výmere 1889 m2 
j) E-KN parc. č. 342/25 záhrady o výmere 2269 m2 
k) E-KN parc. č. 342/26 záhrady o výmere 2072 m2 
l) E-KN parc. č. 342/28 záhrady o výmere 1691 m2  
m) E-KN parc. č. 342/29 záhrady o výmere 2011 m2 
n) E-KN parc. č. 342/34 záhrady o výmere 1073 m2 
o) E-KN parc. č. 342/33 záhrady o výmere 1263 m2 
p) E-KN parc. č. 342/32 záhrady o výmere 1344 m2 
q) spoluvlastnícky podiel 2/5 na E-KN parc. č. 342/31 záhrady o výmere 1438 m2, čo 

predstavuje výmeru 575,2 m2  
r) spoluvlastnícky podiel 174822/180000 na zbytkovej C-KN parc. č. 801/244 orná pôda 

o výmere 6813 m2 odčlenenej geometrickým plánom č. 31041833-092-08 z pôvodnej 
C-KN parc. č. 801/244 orná pôda o výmere 9616, čo predstavuje výmeru  6.617 m2  

s) zbytková E-KN parc. č. 416/2 orná pôda o výmere 1914 m2 odčlenená geometrickým 
plánom č. 31041833-092-08 z pôvodnej E-KN parc. č. 416/2 orná pôda o výmere 
1920 m2 

t) E-KN parc. č. 415 orná pôda o výmere 1247 m2 
u) E-KN parc. č. 414 orná pôda o výmere 931 m2  
Celková výmera pozemkov predstavuje 36.816,2 m2 v hodnote 600,- Sk/m2 
Celková hodnota pozemkov predstavuje 22,089.720,- Sk. 

 
k.ú. Zlatovce 
v) parc. č.  15/1 zast. plocha o výmere 25338 m2 
w) parc. č.  15/3 zast. plocha o výmere 1201 m2 
x) parc. č.  15/4 zast. plocha o výmere 134 m2 
y) parc. č.  15/5 zast. plocha o výmere 181 m2 
z) parc. č.  15/6 zast. plocha o výmere 459 m2 
aa) parc. č.  15/7 zast. plocha o výmere 272 m2 
bb) parc. č.  15/8 zast. plocha o výmere 168 m2 
cc) parc. č.  15/9 zast. plocha o výmere 95 m2 
dd) parc. č.  15/10 zast. plocha o výmere 49 m2 
ee) parc. č.  16 zast. plocha o výmere 566 m2 
ff) parc. č.  17 zast. plocha o výmere 561 m2 
gg) parc. č.  18 zast. plocha o výmere 467 m2 
Celková výmera pozemkov predstavuje 29.491 m2. 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku predstavuje 22,184.309,84 Sk 
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k.ú. Trenčín  
hh) parc. č. 3316/15 zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 964 m2 a na nej postavená 

budova so s.č. 505 
ii) parc. č. 3316/38 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 
jj) parc. č. 3316/39 zastavaná plocha nádvorie o výmere 122 m2 
kk) parc. č. 3316/40 zastavaná plocha nádvorie o výmere 60 m2 a na nej postavená budova 

so s.č. 415 
ll) parc. č. 3316/41 zastavaná plocha nádvorie o výmere 345 m2 
mm) parc. č. 3316/62 zastavaná plocha nádvorie o výmere 267 m2 
nn) parc. č. 3316/7 zastavaná plocha nádvorie o výmere 2468 m2 
oo) novovytvorená parc. č. 1506/10 zastavaná plocha  o výmere 456 m2 odčlenená 

geometrickým plánom č. 31041833-137-00 z pôvodnej parc. č. 1506/1 
pp) zbytková parc. č. 1503/6 zastavaná plocha  o výmere 639 m2 odčlenená geometrickým 

plánom č. 31041833-137-00 z pôvodnej parc. č. 1503/6 a na nej postavená budova so 
s.č. 506 

qq) novovytvorená parc. č. 3316/192 zastavaná plocha o výmere 742 m2  
Celková výmera pozemkov predstavuje 6.129 m2 v hodnote 2.000,- Sk/m2 
Celková hodnota pozemkov predstavuje 12,258.000,- Sk 

 
za 

 
Nehnuteľnosti vo vlastníctve KABI REAL, spol. s r.o. Bratislava: 

 
k.ú. Záblatie  
rr) parc. č. 818/19 ostatná plocha o výmere 4911 m2 
ss) parc. č. 818/40 ostatná plocha o výmere 78 m2 
tt) parc. č. 818/41 ostatná plocha o výmere 469 m2 
uu) parc. č. 818/48 ostatná plocha o výmere 73 m2 
vv) parc. č. 818/20 orná pôda o výmere 744 m2 
ww) parc. č. 818/47 orná pôda o výmere 226 m2 
xx) parc. č. 818/15 orná pôda o výmere 37443 m2 
yy) parc. č. 818/42 orná pôda o výmere 4055 m2 
zz) parc. č. 818/43 orná pôda o výmere 25550 m2 
aaa) parc. č. 818/44 orná pôda o výmere 50 m2 
bbb) parc. č. 815/12 orná pôda o výmere 16633 m2 
ccc) parc. č. 815/35 orná pôda o výmere 306 m2 
ddd) parc. č. 815/13 trvalý trávnatý porast o výmere 1308 m2 
eee) parc. č. 815/9 trvalý trávnatý porast o výmere 2685 m2 

Celková výmera pozemkov predstavuje 94.531 m2 v hodnote 600,- Sk/m2 
Celková hodnota pozemkov predstavuje 56,718.600,- Sk 
 
 
Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje 56,532.029,84 
Sk. 
Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve KABI REAL spol. s r.o. Bratislava 
predstavuje 56,718.600,- Sk. 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností bude riešený finančným vyrovnaním vo 
výške 186.570,16 Sk v prospech KABI REAL spol. s r.o. Bratislava. 
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U z n e s e n i e  č. 350  
 k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke futbalového štadióna Opatová 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 
 uzatvorenie Zmluvy o výpožičke futbalového štadióna Opatová, nachádzajúceho v k.ú. 
Opatová, pozemky parc.č. 450 ostatná plocha o výmere 14329 m2, parc.č. 449 ostatná plocha 
o výmere 86 m2 a budova súp. č. 244, medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín 
a vypožičiavateľom 1/ TJ Družstevník Opatová a 2/ Akadémia AC Sparta, s.r.o. Trenčín, 
na dobu určitú od 01.01.2008 do 31.12.2011 s tým, aby  prílohou tejto zmluvy bola aj Zmluva 
o spolupráci medzi zmluvnými stranami AC Sparta a FK Opatová o spoločnom užívaní  
predmetu výpožičky.   
  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 351 
 k Návrhu na nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 
I.  s účinnosťou od 01.12.2008 vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy: 
 
 
1./   Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín: 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku       Nadobúdacia hodnota  

v Sk 
425/7 sušička bielizne AWZ 3992 28 990,00 
425/8 sušička bielizne AWZ 3992 28 990,00 
SPOLU     57 980,00 

  
 
2./   Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,  
       912 50 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku       Nadobúdacia hodnota  

v Sk 
1579 Rozkvet – blok D 1 851 235,45 
51 Ohrievač vody EOV-200 8 390,00 
SPOLU     1 851 235,45 
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II.  s účinnosťou od 01.12.2008 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
 
1./   Školských zariadení mesta Trenčín, Kubranská 20/42, 912 50 Trenčín: 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku       Nadobúdacia hodnota  

v Sk 
425/7 sušička bielizne AWZ 3992 28 990,00 
425/8 sušička bielizne AWZ 3992 28 990,00 
SPOLU     57 980,00 

 
 
2./   Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,  
       912 50 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku    Nadobúdacia hodnota  

v Sk 
6/445/003 auto nákladné AVIA, TN 375 AC 70 636,00 
4/536/005 prísluš. k bubnovej kosačke 28 008,00 
4/536/006 kosačka 37 670,00 
SPOLU     136 314,00 

 
 
3./   Základným školám v Trenčíne, Centru voľného času a Základnej umeleckej škole: 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku 

Nadobúdacia hodnota 
v Sk 

ZŠ v Trenčíne, Hodžova ul. 37, 911 01 Trenčín    

5/402/734689 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734690 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734718 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734719 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734728 Tlačiareň HP + kábel 20 208,30 
Základná umelecká škola, Nám. SNP 2, 911 01 
Trenčín   

5/402/734708 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 35 383,40 

5/402/734709 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 38 839,20 

5/402/734710 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734720 Tlačiareň HP + kábel 9 945,60 
5/402/734721 Tlačiareň HP + kábel 16 198,05 
Centrum voľného času, Východná 9, 911 08 Trenčín   
5/402/734697 PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 32 723,80 
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inštal. 

5/402/734698 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

ZŠ v Trenčíne, Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín   

5/402/734711 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734712 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734713 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734714 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734722 Tlačiareň HP + kábel 16 198,05 
ZŠ v Trenčíne, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín   

5/402/734704 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734705 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734706 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734707 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734723 Tlačiareň HP + kábel 16 198,00 
ZŠ v Trenčíne, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín    

5/402/734699 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734700 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734701 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734702 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734703 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734724 Tlačiareň HP + kábel 9 945,80 
ZŠ v Trenčíne, P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín   

5/402/734695 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 41 024,00 

5/402/734696 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 47 616,60 

5/402/734725 Tlačiareň HP + kábel 9 945,80 
ZŠ v Trenčíne, Na Dolinách 27, 911 01 Trenčín   

5/402/734691 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734692 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734693 
PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 
inštal. 32 723,80 

5/402/734694 PC + soft+myš+kláv+monitor 19" + 32 723,80 

18 
 



inštal. 
5/402/734726 Tlačiareň HP + kábel 9 945,80 
ZŠ v Trenčíne,  Kubranská cesta  80, 911 01 Trenčín   

5/402/734715 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,80 

5/402/734716 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734717 
Notebook Amilo Pro + taška+prísl. 
(komplet) 32 491,75 

5/402/734727 Tlačiareň HP + kábel 9 945,80 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 352 
 k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 
1/ predaj nehnuteľnosti - bytov na ul. Gen. M.R. Štefánika súp.č. 381 za cenu v zmysle 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov,  zníženú o % podľa úradného odhadu na 
základe znaleckého posudku na jednotlivé byty,  v zmysle  Uznesenia č. 49 MsR zo dňa 
24.5.2007: 
 
 
vchod č.bytu cena bytu %  suma aktuálna cena 

    v Sk zníženia zníženia v SK 
27 1 234 679,00 15 35 202,00 199 477,00 
  2 234 679,00 15 35 202,00 199 477,00 
  3 245 991,00 10 24 599,00 221 392,00 
  4 245 215,00 10 24 522,00 220 693,00 
  5 307 062,00 20 61 412,00 245 650,00 
  6 198 720,00 20 39 744,00 158 976,00 

Sumár 
1 466 
346,00  220 681,00 1 245 665,00 

 
 
2/ predaj nehnuteľnosti - bytov na ul. Gen. M.R. Štefánika súp.č. 382 za cenu v zmysle 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov,  zníženú o % podľa úradného odhadu na 
základe znaleckého posudku na jednotlivé byty,  v zmysle  Uznesenia č. 49 MsR zo dňa 
24.5.2007: 
 
 
vchod č.b.  cena bytu %  suma aktuálna cena 

    v Sk zníženia zníženia v SK 
29 1 201 868,00 15 30 280,00 171 588,00 
  2 249 674,00 15 37 451,00 212 223,00 
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  3 202 508,00 10 20 251,00 182 257,00 
  4 202 866,00 10 20 287,00 182 579,00 
  5 218 656,00 20 43 731,00 174 925,00 
  6 215 099,00 20 43 020,00 172 079,00 

31 7 99 961,00 15 14 994,00 84 967,00 
  8 100 755,00 15 15 113,00 85 642,00 
  9 100 295,00 10 10 030,00 90 265,00 
  10 100 295,00 10 10 030,00 90 265,00 
  11 100 295,00 10 10 030,00 90 265,00 
  12 100 295,00 10 10 030,00 90 265,00 

33 17 249 674,00 15 37 451,00 212 223,00 
  18 203 301,00 15 30 495,00 172 806,00 
  19 202 508,00 10 20 251,00 182 257,00 
  20 202 406,00 10 20 241,00 182 165,00 
  21 216 251,00 20 43 250,00 173 001,00 
  22 218 171,00 20 43 634,00 174 537,00 

Sumár 
3 184 
878,00  460 569,00 2 724 309,00 

 
 
3/ predaj nehnuteľnosti - bytov na ul. Gen. M.R. Štefánika súp.č. 383 za cenu v zmysle 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov,  zníženú o % podľa úradného odhadu na 
základe znaleckého posudku na jednotlivé byty,  v zmysle  Uznesenia č. 49 MsR zo dňa 
24.5.2007: 
 
 
vchod č.b.  cena bytu %  suma aktuálna cena 

    v Sk zníženia zníženia v SK 
53 1 65 136,00 20 13 027,00 52 109,00 
  2 89 685,00 20 17 937,00 71 748,00 
  3 64 421,00 15 9 663,00 54 758,00 
  4 100 910,00 15 15 137,00 85 773,00 
  5 143 238,00 20 28 648,00 114 590,00 

55 6 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 
  7 79 580,00 15 11 937,00 67 643,00 

  8 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 
57 9 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 

  10 79 651,00 15 11 948,00 67 703,00 
  11 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 

59 12 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 
  13 79 651,00 15 11 948,00 67 703,00 
  14 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 

61 15 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 
 16 79 651,00 15 11 948,00 67 703,00 
  17 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 

63 18 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 
 19 79 651,00 15 11 948,00 67 703,00 
  20 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 

65 21 83 560,00 20 16 712,00 66 848,00 
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  22 79 651,00 15 11 948,00 67 703,00 
  23 106 940,00 20 21 388,00 85 552,00 

67 24 89 518,00 20 17 904,00 71 614,00 
  25 65 136,00 20 13 027,00 52 109,00 
  26 100 910,00 15 15 137,00 85 773,00 
  27 64 421,00 15 9 663,00 54 758,00 
  28 143 238,00 20 28 648,00 114 590,00 

Sumár 
2 547 
448,00  469 068,00 2 078 380,00 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 353 
 k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov na 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 ch v a ľ u j e 
 
I.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2507 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 3 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach  a  zariadeniach  domu  zapísaného na  LV č. 5933, pozemku  parc. č. 2237/65  o  
výmere 484 m2, zapísaného na LV č. 5933, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt  č. 53 pozostávajúci  z  1 obytnej  miestnosti,  vrátane  spoluvlastníckeho podielu   
      29/3692  na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu  
 cenu 11.759,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.925,- Sk 

Jurajovi Laurincovi, rod. Laurincovi a manželke Alene Laurincovej, rod.  
Dobrodenkovej. 
 
Kúpna  cena  bytu a pozemku  bola  zaplatená  v  hotovosti.   Po  dohode  s   
kupujúcim   bola zaplatená  30 %  zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 
zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške  5.040,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 354 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku a na zrušenie časti uznesenia MsZ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
I. s ch v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľností – pozemkov – v území „Priemyselnej zóny – Trenčín, 

Bratislavská ul.“ za kúpnu cenu 600,- Sk/m2 pre Q-EX, a.s. Trenčín 
1. v k.ú. Záblatie – zbytková parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 166 m2 vytvorená 

geometrickým plánom č. 17905095-095-08 z pôvodnej parc. č. 815/30 za kúpnu 
cenu 99.600,- Sk 

2. v k.ú. Záblatie – zbytková parc. č. 1092/2 zast. plocha o výmere 115 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. 17905095-095-08 z pôvodnej parc. č. 1092/2 
za kúpnu cenu 69.000,- Sk 

3. v k.ú. Záblatie – zbytková parc. č. 803/3 trv. tráv. porasty o výmere 1501 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. 17905095-095-08 z pôvodnej parc. č. 803/3 
za kúpnu cenu 900.600,- Sk 

4. v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 803/23 trv. tráv. porasty o výmere 436 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 17905095-095-08 z pôvodnej parc. č. 
803/15 za kúpnu cenu 261.600,- Sk 

5. v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 803/24 trv. tráv. porasty o výmere 485 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 17905095-095-08 z pôvodnej parc. č. 
803/16 za kúpnu cenu 291.000,- Sk 

6. v k.ú. Záblatie – parc. č. 815/28 trv. tráv. porasty o výmere 398 m2 za kúpnu cenu 
238.800,- Sk  

7. v k.ú. Záblatie – parc. č. 807/4 trv. tráv. porasty o výmere 1920 m2 za kúpnu cenu 
1,152.000,- Sk 

8. v k.ú. Záblatie – parc. č. 807/2 trv. tráv. porasty o výmere 4 m2 za kúpnu cenu 
2.400,- Sk  

9. v k.ú. Záblatie – parc. č. 807/3 trv. tráv. porasty o výmere 5289 m2 za kúpnu cenu 
3,173.400,- Sk  

10. v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/12 zast. plocha o výmere 15 m2 za kúpnu cenu 
9.000,- Sk  

11. v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/3 zast. plocha o výmere 137 m2 za kúpnu cenu 
82.200,- Sk  

12. v k.ú. Záblatie – parc. č. 803/18 trv. tráv. porasty o výmere 170 m2 za kúpnu cenu 
102.000,- Sk  

13. v k.ú. Záblatie – parc. č. 803/19 trv. tráv. porasty o výmere 36 m2 za kúpnu cenu 
21.600,- Sk  

14. v k.ú. Záblatie – parc. č. 803/17 trv. tráv. porasty o výmere 798 m2 za kúpnu cenu 
478.800,- Sk  

15. v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/14 zast. plocha o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 
1.800,- Sk  

16. v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/15 zast. plocha o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 
1.800,- Sk  

17. v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/13 zast. plocha o výmere 4 m2 za kúpnu cenu 
2.400,- Sk  
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18. v k.ú. Zlatovce – novovytvorená parc. č. 7/4 trv. tráv. porasty o výmere 3526 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. 17905095-096-07 z pôvodnej parc. č. 7/2 za 
kúpnu cenu 2,115.600,- Sk 

 
II. r u š í 

 
časť svojho uznesenia č. 174 bod A/ zo dňa 17.12.2007, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov – v území „Priemyselnej zóny – Trenčín, 
Bratislavská ul.” za kúpnu cenu 600,- Sk/m2: 
 
 
A/ pre Q-EX, a.s., Trenčín 

1. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/280 orná pôda o výmere 6190 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/244 
za kúpnu cenu 3,714.000,- Sk 

2. v k.ú. Záblatie - novovytvorená parc. č. 801/291 orná pôda o výmere 6980 m2 
vytvorená geometrickým plánom č. č. 31041833-088-07 z pôvodnej  parc. č. 801/116, 
parc. č. 801/117, E-KN parc. č. 342/25, E-KN parc. č. 342/26, E-KN parc. č. 342/28, 
E-KN parc. č. 342/29, E-KN parc. č. 416/2  za kúpnu cenu 4,188.000,- Sk 

 
III.  s ch v a ľ u j e 

  
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce novovytvorená parc. č. 20/121 

ostatná plocha o výmere 12746 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 17905095-096-08 
z pôvodnej parc. č. 20/29 ostatná plocha o výmere 56209 m2  pre Annu Janáčovú v podiele 
1/3, Ing. Ľubomíra Janáča v podiele 1/3 a Ing. Dagmar Pletichovú v podiele 1/3 za kúpnu 
cenu 290,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................3,696.340,- Sk.  

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 355 
 k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

A.)  Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 
 

B.)  prijatie úveru vo výške 150 000 tis. Sk na financovanie investičných akcií v rámci 
schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008. 
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U z n e s e n i e  č. 356 
 k Monitorovacej správe k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2008 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

 Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2008. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 357 
 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 VZN Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 358 
 k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 

 
 VZN Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 359 
 k Návrhu na založenie akciovej spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., k 

návrhu na schválenie majetkovej účasti Mesta Trenčín v akciovej spoločnosti Trenčianska 
parkovacie spoločnosť, a.s., k návrhu na zmenu uznesenia č. 292 zo dňa 26.06.2008 a k 
návrhu na schválenie zástupcov obce do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s. 
A.  Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 
 s ch v a ľ u j e  
 
 založenie akciovej spoločnosti  Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.  v zmysle 
predloženého materiálu. 

 
B.  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
 s ch v a ľ u j e 
 
 majetkovú účasť Mesta Trenčín v akciovej spoločnosti  Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.  v zmysle predloženého materiálu. 

 
C.  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 
 m e n í  
 
 v uznesení MsZ v Trenčíne č. 292 zo dňa 26.06.2008 účinnosť uznesenia z „ku dňu, 
v ktorom nadobudne účinnosť  Zmluva o nájme  a prevádzkovaní parkovísk na území 
mesta Trenčín, ktorá bude uzavretá s víťazom obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 
Mestom Trenčín“ na „od 23.10.2008“. 

 
D.  Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

  
 s ch v a ľ u j e  
 
 nasledovných zástupcov obce do dozornej rady spoločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.:   

a) RNDr. Jozef Mertan  
b) MUDr. Ľubomír Sámel 
c) JUDr. Ján Kanaba 

 pričom za predsedu dozornej rady schvaľuje RNDr. Jozefa Mertana.  
 

 Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 s ch v a ľ u j e  
 
 nasledovných zástupcov obce do predstavenstva spoločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.: 

a) Ing. František Sádecký 
b) Ing. Ladislav Petrtýl 
c) Ing. František Orolín 

pričom za predsedu predstavenstva schvaľuje Ing. Františka Sádeckého.  
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U z n e s e n i e  č. 360 
 k Návrhu Koncepcie rozvoja bývania na území mesta Trenčín na roky 2008 - 2015 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 

 Koncepciu rozvoja bývania na území mesta Trenčín na roky 2008 – 2015. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 361 
 k Návrhu Koncepcie sociálnej problematiky na území mesta Trenčín do roku 2015 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 

 Koncepciu sociálnej problematiky na území mesta Trenčín do roku 2015. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 362 

 k Informatívnej správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 
zameranej na kontrolu hospodárenia obchodnej spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

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

 Informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 
zameranej na kontrolu hospodárenia obchodnej spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o.. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 363 

 k Návrhu na odpustenie poplatku z omeškania vo výške 328.109,-Sk pre p. Dagmar 
Žúborovú 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e  
  

 odpustenie poplatku z omeškania vo výške 328.109,-Sk pre p. Dagmar Žúborovú. 
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U z n e s e n i e  č. 364 
 k Návrhu na zmenu Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 
 zmenu Štatútu  m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín takto: 
 
1.   v Čl. 3.  Hlavné úlohy 
 I.  v oblasti zabezpečenia poskytovania sociálnych  služieb 
 
-  písm. h) nahrádza sa novým znením: „zabezpečuje dovoz stravy občanom v rámci 
opatrovateľskej služby v byte občana“, 
 
- dopĺňa  sa nové písm. i) zabezpečuje prepravnú službu pre občanov odkázaných na 
individuálnu prepravu, 
 
- dopĺňa sa nové písm. j) zabezpečuje stravovanie pre deti v Materskej škole na ul. 28. 
októbra č. 7 v Trenčíne. 
 
-  vkladá sa nový bod VIII. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrany 
a)   rozpracováva a realizuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej 

ochrany v podmienkach SSmT, 
b) vykonáva preventívne opatrenia, 
c) vykonáva školenia zamestnancov. 

 
2.  v Čl. 4 Riadenie SSmT 
 -  bod 5 nahrádza sa novým znením : „V rámci riadenia môže riaditeľ preniesť písomne 
svoje právomoci na vedúcich organizačných zložiek a ďalších zamestnancov“. 
 
3.   v Čl.. 5 Organizačná štruktúra   
- nahrádza sa v bode 1 slovo „odbory“ za slovo „útvary“. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 365 
 k Návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 
 dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Námestie SNP 2, 911 89 
Trenčín, č. j. 217/96 zo dňa 16.08.1996, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa bod 1  
takto: 
 
      a) názov školy:  Základná umelecká škola Karola Pádivého 
      b) sídlo školy:   Nám. SNP 2, Trenčín 
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U z n e s e n i e  č. 366 
 k Návrhu na vyradenie Školskej jedálne – výdajne pri MŠ Orechovská č. 14, Trenčín 

zo siete škôl a školských zariadení 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 

 vyradenie Školskej jedálne – výdajne pri MŠ Orechovská č. 14, 911 05 Trenčín zo 
siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.12.2008. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 367 
 k Návrhu na zrušenie Materskej školy M. Nešporu 16, Trenčín a Školskej jedálne pri 

Materskej škole M. Nešporu 16, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 r u š í  
 
 Materskú školu, M. Nešporu 16, Trenčín a Školskú jedáleň pri Materskej škole M. 
Nešporu 16, dňom 31. augusta 2008. 
 
 
 
 
 
 
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. Anton B O C, dňa .......................................................................................... 
 
 
MUDr. Stanislav P A S T V A, dňa ..................................................................... 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová ml., dňa 24.10.2008 
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