
U Z N E S E N I A  
 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24. apríla 2001 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 29 
 k Vystúpenie rektora Trenčianskej univerzity - Súčasný stav a perspektívy rozvoja 
Trenčianskej univerzity 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Súčasný stav a perspektívy rozvoja Trenčianskej univerzity. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 30 
 k Informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva       
v Trenčíne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e s ch v a ľ u j e 
 
 návrh na zmenu vyhodnotenia plnenia uznesení MsZ č. 160 a 170 zo dňa 26.10.2000  na 
„nesplnené“.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 31 
 k Informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva       
v Trenčíne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e  n a   v e d o m i e  

 
Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



U z n e s e n i e  č. 32 
 k Správe o činnosti Mestskej rady v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za 
obdobie od 22.02.2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 
22.02.2001 
 
2/ u k l a d á  MsR  
 
predložiť MsZ na zasadnutie v júni 2001 Správu o plnení zmluvy o budúcej zmluve medzi 
Mestom Trenčín a televíziou Trenčín. 
 
  
 

U z n e s e n i e  č. 33 
 k návrhu na úpravu platu primátora mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e s ch v a ľ u j e 
 
návrh na vykonanie tajného hlasovania k tomuto bodu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 34 
 k návrhu na úpravu platu primátora mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 s ch v a ľ u j e 
 
návrh na úpravu platu primátora mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 35 
 k Poriadku odmeňovania Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Poriadok odmeňovania Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu.  
 

 
 



 
U z n e s e n i e  č. 36 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín parc. č. 2133/2, zast. pl.  vo výmere 166 
m2 odčleneného z pozemkov parc. č. 2133, zast. pl. vo výmere 1223 m2 a parc. č. 2180/2, 
zast. pl. vo výmere 23005 m2 geometrickým  plánom  č. 30024552-27/00, overeným  dňa 
18.02.2000 pre Miloša Vavríka a manželku Soňu za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania prístupu z mestskej komunikácie k rodinnému domu a pásu zelene medzi 
komunikáciou a ich pozemkom 
za kúpnu cenu                        . . . .       250,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                           . . . .     41.500,- Sk. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 37 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – časti  pozemku v k.ú. Zlatovce,    

              parcely č. 558/1  zastavaná plocha  s celkovou výmerou  2497m2, 

z nej predmetom predaja je diel  1 s výmerou 1 m2 v 1/2-ici, oddelený geometrickým plánom 
č. 11749555-051-2000 zo dňa 12.12.2000 PaedDr. Rudolfovi Vilčekovi,  a manž. Eve rod. 
Čikkelovej,  za účelom usporiadania pozemku pod jestvujúcou stavbou garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................. 400,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 38 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorené parcely číslo 
1. -   2315/248 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/249 zastavaná plocha s výmerou 3 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 



Petrovi Vnenčákovi, a manž. Jarmile rod. Šteflovičovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 14.129,- Sk, 
 
2. -  2315/248 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 
  2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Jaroslavovi Sadeckému, a manž. Marte rod. Polačkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.719,- Sk, 
 
3. -  2315/250 zastavaná plocha s výmerou 19 m2 v 1/2-ici, 
  2315/251 zastavaná plocha s výmerou 3 m2 v 1/2-ici, a 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 1/21-ine, 
Ivanovi Tučkovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.729,- Sk, 
 
4. -  2315/250 zastavaná plocha s výmerou 19 m2 v 1/2-ici, 

 2315/249 zastavaná plocha s výmerou 3 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 1/22-ine, 

Antonovi Bielemu, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.519,- Sk, 
 
5. -  2315/252 zastavaná plocha s výmerou 16 m2 v 1/2-ici, 
  2315/253 zastavaná plocha s výmerou 9 m2 v 1/2-ici, a 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Petrovi Gašparovičovi, a manž. Stanislave rod. Tomkovej,  za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 14.929,- Sk, 
 
6. -  2315/252 zastavaná plocha s výmerou 16 m2 v 1/2-ici, 

 2315/251 zastavaná plocha s výmerou 3 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 

Ing.Imrichovi Andrejčákovi, a manž. Márii rod. Musilovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.319,- Sk, 
 
7. -  2315/253 zastavaná plocha s výmerou 9 m2 v 1/2-ici, 

 2315/254 zastavaná plocha s výmerou 11 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 

Blanke Fetkovičovej, rod. Andrejčákovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.719,- Sk, 
 
 
 



8. -  2315/254 zastavaná plocha s výmerou 11 m2 v 1/2-ici, 
 2315/255 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 

Janke Stoklasovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 14.129,- Sk, 
 
9. -  2315/255 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 v 1/2-ici, 

 2315/256 zastavaná plocha s výmerou 9 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 

Igorovi Zábražnému, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.119,- Sk, 
 
10. -  2315/256 zastavaná plocha s výmerou 9 m2 v 1/2-ici, 

 2315/257 zastavaná plocha s výmerou 14 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 

Ing.Michalovi Presňanskému, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 
300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 14.129,- Sk, 
 
11. -  2315/257 zastavaná plocha s výmerou 14 m2 v 1/2-ici, 

 2315/258 zastavaná plocha s výmerou 6 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 

Martinovi Uhrovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.719,- Sk, 
 
12. -  2315/258 zastavaná plocha s výmerou 6 m2 v 1/2-ici, 

 2315/259 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, a 
 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 

Irene Oravcovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 15.329,- Sk, 
 
13. -  2315/260 zastavaná plocha s výmerou 23 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Jozefovi Koníčkovi a manž. Ivete rod. Kundovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.919,- Sk, 
 
14. -  2315/260 zastavaná plocha s výmerou 23 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Patrikovi Aninovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 14.129,- Sk, 
 
15. -  2315/261 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 



Ing.Karolovi Kubicovi, a manž. Klaudii rod. Kacinovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.329,- Sk, 
 
16. -  2315/261 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
MUDr. Rudolfovi Adamovičovi, a manž. PhDr. Márii rod. Matejčíkovej, za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo 
spolu predstavuje čiastku 13.119,- Sk, 
 
17. -  2315/262 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Dušanovi Švančarovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.519,- Sk, 
 
18. -  2315/262 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Márii Hornej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.729,- Sk, 
 
19. -  2315/263 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Jergušovi Pšenkovi, a manž. Hane rod. Mišákovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.329,- Sk, 
 
20. -  2315/263 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ing.Martinovi Staníkovi, a manž. Adriane rod. Opaternej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.119,- Sk, 
 
21. -  2315/264 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Bohdane Mojžišovej, rod. Markovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a 
za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.519,- Sk, 
 
22. -  2315/264 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Zdenkovi Ježkovi, a manž. Mgr.Ivete rod. Smatanovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.729,- Sk, 
 
23. -  2315/265 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 



Ing.Jurajovi Slížovi, a manž. Danke rod. Janovčíkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.329,- Sk, 
 
24. -  2315/265 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Pavlovi Ilavskému, a manž. Ivane rod. Markovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.119,- Sk, 
 
25. -  2315/266 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ferdinandovi Hanzelovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- 
Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.519,- Sk, 
 
26. -  2315/266 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Adamovi Súletymu, a manž. Márii rod. Bučkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.729,- Sk, 
 
27. -  2315/267 zastavaná plocha s výmerou 23 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Mariánovi Kotrasovi, a manž. Janke rod. Gálikovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 14.129,- Sk, 
 
28. -  2315/267 zastavaná plocha s výmerou 23 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ing.Ivanovi Mikušovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.919,- Sk, 
 
29. -  2315/268 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Mariánovi Uhrovi, a manž. Magde rod. Pyšnej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.119,- Sk, 
 
30. -  2315/268 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Ľubomírovi Kalašovi, a manž. Emílii rod. Čavajdovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.329,- Sk, 
 
 



 
31. -  2315/269 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Pavlovi Nemcovi, a manž. Mgr.Dane rod. Matejčekovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.329,- Sk, 
 
32. -  2315/269 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ing.Štefanovi Kulichovi, a manž. Alene rod. Mokráňovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.119,-  Sk 
 
33. -  2315/270 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Róbertovi Rónaiovi, a manž. Alene rod. Kyselicovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.519,- Sk, 
 
34. -  2315/270 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Štefanovi Faixovi, a manž. MUDr.Janke Faixovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.729,- Sk, 
 
35. -  2315/271 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Mgr.Dušanovi Senešimu, a manž. Jozefíne rod. Hirešovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.329,- Sk, 
 
36. -  2315/271 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Petrovi Šimekovi, a manž. Ľubici Šimekovej za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.119,- Sk, 
 
37. -  2315/272 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ing.Františkovi Kerndlovi, a manž. Danici rod. Kamienovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 13.519,- Sk, 
 
38. -  2315/272 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 



Jaroslavovi Uliankovi, a manž. Dagmar rod. Ambrovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.729,- Sk, 
 
39 -  2315/273 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing.Bohumírovi Skalickému, a manž. Renáte rod. Reiselovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 13.329,- Sk 
 
40. -  2315/273 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Dušanovi Gálikovi, a manž. Jene rod. Vavrovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.119,- Sk, 
 
41. -  2315/274 zastavaná plocha s výmerou 23 m2 v 1/2-ici, 

 2315/303 zastavaná plocha s výmerou 346 m2 v 1/22-ine, 
Ing.Radoslavovi Bernátovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- 
Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.919,- Sk, 
 
42. -  2315/275 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Pavlovi Štefinovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.324,- Sk, 
 
43. -  2315/275 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Rudolfovi Bušovi, a manž. Eve rod. Horkej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.336,- Sk, 
 
44. -  2315/276 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Jozefovi Bacovi, a manž. Eve rod. Winterovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.536,- Sk, 
 
45. -  2315/276 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Miroslavovi Bosákovi, a manž. Anne rod. Habarovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 



46. -  2315/277 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 
 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 

Hane Birkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.524,- Sk, 
 
47. -  2315/277 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Dušanovi Ďurčovi, a manž. Alžbete rod. Vlagovej, za dohodnutú  kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.536,- Sk, 
 
48. -  2315/278 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
MUDr.Stanislavovi Glasnákovi, a manž. Janke rod. Novotovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.536,- Sk, 
 
49. -  2315/278 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Miroslavovi Dvoranovi, a manž. MUDr.Ivete rod. Šamkovej, za dohodnutú kúpnu 
cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.524,- Sk, 
 
50. -  2315/279 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Jánovi Fabušovi, a manž. Marte rod. Mičovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.524,- Sk, 
 
51. -  2315/279 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Ondrejovi Tothovi, a manž. Márii rod. Mikulášovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.536,- Sk, 
 
52. -  2315/280 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Vladimírovi Novotovi, a manž. Hile rod. Tonhauzerovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.536,- Sk, 
 
53. -  2315/280 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 



Ing.Miroslavovi Jančuškovi, a manž. Viere rod. Lisej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
54. -  2315/281 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Vojtechovi Tomšákovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.524,- Sk, 
 
55. -  2315/281 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Dušanovi Riedlovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.536,- Sk, 
 
56. -  2315/282 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Karolovi Janekovi, a manž. Priske rod. Vlačuhovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.336,- Sk, 
 
57. -  2315/282 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Milanovi Sáskovi, a manž. Janke rod. Kebyskovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
13.324,- Sk, 
 
58. -  2315/283 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Milanovi Čipkovi, a manž. Elene rod. Ďurianovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.524,- Sk, 
 
59. -  2315/283 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
JUDr.Mariánovi Královi, a manž. Márii rod. Vraždovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.536,- Sk, 
 
60. -  2315/284 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
MUDr.Stanislavovi Pastvovi, a manž. MUDr.Jane rod. Linhartovej, za dohodnutú kúpnu 
cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku  12.536,- Sk, 
 
 



61. -  2315/284 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 
 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 

Jozefovi Jankovcovi, a manž. Renate rod. Ušiakovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
62. -  2315/285 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Mariánovi Dovinovi, a manž. Ivete rod. Šprtlovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
63. -  2315/285 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
MUDr.Milanovi Plesníkovi, a manž. MUDr.Natálii rod. Kučerákovej, za dohodnutú kúpnu 
cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.536,- Sk, 
 
64. -  2315/286 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v celosti, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, a 
 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Ľubomírovi Veselákovi, a manž. Ing. Kataríne rod. Mešinovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 25.060,- Sk, 
 
65. -  2315/287 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Petrovi Dobiášovi, a manž. Miroslave rod. Galkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
66. -  2315/287 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Róbertovi Šebovi, a manž. Márii rod. Jankujovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.536,- Sk, 
 
67. -  2315/288 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Kataríne Saparovej, rod. Pechancovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.536,- Sk, 
 
68. -  2315/288 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 



Márii Plevovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.524,- Sk, 
 
69. -  2315/289 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Jánovi Bartekovi, a manž. Silvii rod. Baránkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.524,- Sk, 
 
70. -  2315/289 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Jozefovi Kučerovi, a manž. Alžbete rod. Škrkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.536,- Sk, 
 
71. -  2315/290 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Petrovi Kučerovi, a manž. Dane rod. Kulichovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.936,- Sk, 
 
72. -  2315/290 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Rudolfovi Balajovi, a manž. Anne rod. Hrnčiarovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.924,- Sk, 
 
73. -  2315/291 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Tiborovi Grusovi, a manž. Elene rod. Jakubenkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
74. -  2315/291 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Branislavovi Jánošovi, a manž. Renate Jánošovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.536,- Sk, 
 
75. -  2315/292 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Róbertovi Švehlovi, a manž. Ľudmile rod. Mišíkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.536,- Sk, 



76. -  2315/292 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 
 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 

Ingrid Pavlíkovej, rod. Birkovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 
300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.524,- Sk, 
 
77. -  2315/293 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Mariánovi Vlkovičovi, a manž. Márii rod. Hatiarovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.524,- Sk, 
 
78. -  2315/293 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Jaroslavovi Bartákovi, a manž. Kataríne rod. Šišovskej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.536,- Sk, 
 
79. -  2315/294 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Jurajovi Hatalovi, a manž. Márii rod. Valachovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.936,- Sk, 
 
80. -  2315/294 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Jánovi Bebjakovi, a manž. Mgr. Márii rod. Klenovičovej, za dohodnutú kúpnu cenu 
800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu 
predstavuje čiastku 12.924,- Sk, 
 
81. -  2315/295 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Petrovi Bachyncovi, a manž. Márii rod. Malýchovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.924,- Sk, 
 
82. -  2315/295 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Ing.Štefanovi Bugárovi, a manž. Anne rod. Nemethovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.936,- Sk, 
 
83. -  2315/296 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 



Ing.Rudolfovi Remšíkovi, a manž. Alene rod. Gettovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.936,- Sk, 
 
84. -  2315/296 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Igorovi Slezákovi, a manž. Adriane rod. Antalovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.924,- Sk, 
 
85. -  2315/297 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Vladimírovi Škrinárovi, a manž. Jane rod. Škrabákovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 12.924,- Sk, 
 
86. -  2315/297 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Eve Hollej, rod. Cabajovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- 
Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.936,- Sk, 
 
87. -  2315/298 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Andrejovi Bartlovi, a manž. Oľge rod. Sekninovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 
pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 
12.936,-  Sk 
 
88. -  2315/298 zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Miroslavovi Novákovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 12.924,- Sk, 
 
89. -  2315/299 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
Štefanovi Dobiášovi, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 
pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.324,- Sk, 
 
90. -  2315/299 zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v 1/2-ici, 

 2315/300 zastavaná plocha s výmerou 378 m2 v 1/25-ine, 
Petrovi Krchňavému, a manž. Alene rod. Porubanovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje 
čiastku 13.336,- Sk, 
 



oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely 
číslo 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................................. 1,190.979,- Sk 
 
 
 

 
 U z n e s e n i e  č. 39 

k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín, lokalita 
križovatka ulíc Soblahovská a gen. Svobodu v Trenčíne, novovytvorená parcela číslo 

                           2263/9 zastavaná plocha s výmerou  24m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 31041833-197-00 zo dňa  12.12.2000 z pôvodnej parcely 
číslo 2263/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 5398  ako vlastník JEDNOTA, spotrebné 
družstvo Trenčín, Hasičská 2, 91250 Trenčín v celosti, za účelom usporiadania pozemkov 
pre stavbu „Križovatka ulíc Soblahovská a gen. Svobodu v Trenčíne“, za dohodnutú kúpnu 
cenu  18.000,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................... 18.000,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 40 
k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 

 
kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín, lokalita 
križovatka ulíc Soblahovská a gen. Svobodu v Trenčíne, novovytvorená   parcela číslo 

                       2260/4 zastavaná plocha s výmerou  203 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-197-00 zo dňa 12.12.2000 z pôvodnej  parcely 
číslo 2260/3, zapísanej na liste vlastníctva č. 5024 ako vlastníčka Dagmar Poušová, rod. 
Vykopalová,  v celosti, za účelom usporiadania pozemkov pre stavbu „Križovatka ulíc 
Soblahovská a gen. Svobodu v Trenčíne“, za  dohodnutú kúpnu cenu  152.250,- Sk, určenú 
znaleckým posudkom č. 343/2000 zo dňa 22.12.2000. 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................... 152.250,- Sk 
 
 
 
 



 
U z n e s e n i e  č. 41 

k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 

 
kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, lokalita križovatka ulíc Soblahovská a gen. 
Svobodu v Trenčíne, novovytvorená parcela číslo  

2262/4 zastavaná plocha  s výmerou  35 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 31041833-197-00 z pôvodnej parcely číslo 2262/3, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 5263 ako vlastník Emília Bulková, rod. Húsková,  v podiele 
1/3-ina, Ing.Vladimír Bulko,  v podiele 1/3-ina, a MUDr.Alena Heglasová, rod. Bulková,  
v podiele 1/3-ina, za účelom usporiadania pozemkov pre stavbu „Križovatka ulíc 
Soblahovská a gen. Svobodu“, za dohodnutú kúpnu cenu 750,- Sk/m2, určenú znaleckým 
posudkom. Predávajúcimi budú Emília Bulková, rod. Húsková v podiele 1/3-ina, 
Ing.Vladimír Bulko v podiele 1/3-ina a MUDr.Alena Heglasová, rod. Bulková v podiele 1/3-
ina. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 26.250,- Sk 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 42 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – pozemku parc.č. 332/4 zastavaná plocha o výmere 366 
m2 a na nej stojacej budovy s.č. 229 nachádzajúce sa na ulici Horný Šianec v Trenčíne 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti pre Trenčiansku 
univerzitu so sídlom v Trenčíne, Študentská 2, zastúpenej doc. Ing. Jurajom Wagnerom, 
PhD., rektorom, za účelom zriadenia univerzitnej knižnice za dohodnutú kúpnu cenu 
1,500.000,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 43 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
návrh na stiahnutie materiálu z rokovania. 



U z n e s e n i e  č. 44 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj pozemku parc.č. 1260/2 zastavaná plocha o výmere 1174 m2 a na nej stojacej budovy 
s.č. 77 nachádzajúce sa na Nám. SNP v Trenčíne zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti pre Trenčiansku univerzitu so sídlom v Trenčíne, Študentská 2, 
zastúpenej doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD., rektorom, za účelom zriadenia Akademickej 
knižnice za dohodnutú kúpnu cenu 5,000.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 45 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
   n e s ch v a ľ u j e 
 
návrh na doplnenie materiálu o m2 jednotlivých bytov a   podmienku vkladu do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 46 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.   s ch v a ľ u j e 
 
predaj bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín v obytnom dome na Štefánikovej ulici č. 418/74 
v Trenčíne pre Trenčiansku univerzitu so sídlom v Trenčíne, Študentská 2, zastúpenej doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. , rektorom Trenčianskej univerzity za kúpnu cenu 20.000,- 
Sk/m2 v nasledovnej štruktúre: 

- dvojizbový  byt č.  11  a   príslušný  podiel   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach     
             domu a na pozemku 68/1361 

- dvojizbový byt č. 12 a príslušný podiel na spoločných častiach a zariadeniach               
domu a na pozemku  55/1361 

- trojizbový byt č. 13 a príslušný podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a 
na pozemku  124/1361 

- štvorizbový byt č. 10 a príslušný podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a 
na pozemku 137/1361. 

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená najneskôr do 31.12.2006. 
 
 
 
 



2.   r u š í 
 

svoje uznesenie  č. 156 v časti 2.b/ zo dňa    26.10.2000, ktorým schválilo podmienky predaja 
bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín v obytnom dome na Štefánikovej ulici č. 418/74: 

- minimálna kúpna cena 20.500,- Sk/m2, v prípade nezáujmu v lehote pol roka 
minimálna kúpna cena 20.000,- Sk/m2 

- 30% platba v hotovosti pri podpise kúpnej zmluvy 
- 70% - bezúročné štvrťročné splátky do roku 2007 
- návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej 

kúpnej ceny, do tej doby platba nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 47 

 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
   s ch v a ľ u j e 
zámenu nehnuteľností v k.ú. Trenčín  - pozemkov novovytvorená  

           parcela č. 3478/1 zastavaná plocha s výmerou  267 m2, 

                           3478/2 zastavaná plocha s výmerou    10 m2, 

                           3478/4 zastavaná plocha s výmerou  143 m2, 

                           3478/5 zastavaná plocha s výmerou    46 m2,  

                           3478/6 zastavaná plocha s výmerou  150 m2, a 

                           3480/3 zastavaná plocha s výmerou    57 m2, 

                                                      celková výmera      673 m2, 

 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-1/01 zo dňa 23.1.2001 z pôvodných parciel 
3478 a 3480, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

za 
pozemky v k.ú. Trenčín – novovytvorená 

           parcela č. 3138/4 zastavaná plocha s výmerou  123 m2, 

                           3138/7 zastavaná plocha s výmerou     11 m2, a 

                           3149/2 zastavaná plocha s výmerou   976 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 30024552-1/01 zo dňa 23.1.2001 z pôvodných parciel č. 
3138/2 a 3149/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5478 ako vlastník Jozef Meravý, a 

           parcela č. 3177/2 zastavaná plocha s výmerou 2855 m2, 

                                                         výmera spolu    3.965 m2,      

oddelenú  geometrickým plánom č. 30024552-1/01 zo dňa 23.1.2001 z pôvodnej parcely č. 
3177, zapísanej na liste vlastníctva č. 5918 ako vlastníčka Anna Dudáková, rod. Záhumenská,  



za účelom vybudovania miestnej komunikácie a získania dotácie na jej financovanie pre IBV 
„Pod Komárky“. 

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 48 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
   s t i a h l o 
 
materiál pod bodom 5K z rokovania MsZ a odporúča tento doriešiť komplexne podľa návrhu 
p. Michalčíka. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 49 

 k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 119 zo dňa 31.08.2000 a č. 181 zo 
dňa 14.12.2000 a na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
I.   r u š í : 
1/  uznesenie MsZ č. 119 zo dňa 31.08.2000, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo zámenu    

nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 
I.  pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 

 1.  v lesoparku Brezina  parc. č. 1675/39, lesná pôda vo výmere 1103 odčleneného z     
pozemku parc. č. 1675/1 geom. plánom č. 48/2000, overeným dňa 05.05.2000 a parc. 
č. 1675/22, lesná pôda vo výmere 74 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. 
1675/22 geom. plánom, overeným dňa 05.05.2000, 

 2. na Kolónkach
    z p.č. 1394 diel 2, zast. pl., výmera    32 m2, 

         z p.č. 1392 diel 3, zast. pl., výmera  181 m2, 
         z p.č. 1393 diel 4, 5, 6, 7 a 8, zast. pl., výmera 348 m2, 
         z p.č. 1389/2 diel 13 a14, zast. pl., výmera 155 m2, 
         z p.č. 1388    diel 17, zast. pl., výmera 585 m2, 
         z p.č. 1386    diel 18, zast. pl., výmera  10 m2, 
         podľa geom. plánu č. 11750014-19-96, overeným dňa 31.05.1996, 
   spolu výmera 2488 m2 
 
   za  
 
   II. pozemky vo vlastníctve MERINY, a.s. Trenčín:        
    1. na Kolónkach
        p.č. 1389/1, zast. pl., výmera  233 m2, 
        p.č. 1390,  zast. pl. , výmera    87 m2, 
        p.č. 1391,  zast. pl. , výmera    77 m2, 



        podľa geom. plánu č. 11750014-19-96, overeným dňa 31.05.1996, 
   2. na ulici K výstavisku  
       p.č. 1428/16, zast. pl., výmera   354 m2, 
       p.č. 1428/17, zast. pl., výmera   486 m2, 
       podľa geom. plánu č. 31041833-178-99, overeným dňa 17.09.1999, 
   3. na Železničnej ulici  
       p.č. 1506/9, zast. pl., výmera  262 m2 
       podľa geom. pl. č. 117751624-3/97, overeným dňa 24.01.1997, 
   4. na Štefánikovej ulici
       p.č. 1368/2, ost. pl., výmera   169 m2, 
       p.č. 1384/19, ost. pl., výmera  221 m2, 
       p.č. 1384/20, ost. pl., výmera  609 m2, 
       p.č. 1384/21, ost. pl., výmera  128 m2, 
       p.č. 1384/22, ost. pl., výmera  254 m2, 
       podľa geom. pl. č. 11750014-8-9, overeným dňa 03.04.1996, 
   5. Pod Sokolicami
       p.č. 1428/42, ost. pl., výmera    26 m2, 
       p.č. 1428/37, ost. pl., výmera    71 m2, 
       p.č. 1428/39, ost. pl., výmera    56 m2, 
       p.č. 1428/41, ost. pl., výmera 1047 m2, 
       podľa geom. plánu č. 11750014-9-96, overeným dňa 03.04.1996, 
   6. na Kukučínovej ulici
       p.č. 1353/6, zast. pl., výmera  118 m2 
   spolu výmera 4198 m2, 
 
2/  uznesenie MsZ č. 181 zo dňa 31.08.2000, ktorým ktorým MsZ v Trenčíne menilo časť  

svojho uznesenia č. 119 zo dňa 31.08.2000 v bode II.2., ktorým MsZv Trenčíne schválilo  
zámenu pozemkov madzi Mestom Trenčín a MERINOU, a.s. Trenčín na ul. K 
Výstavisku vo vlastníctve MERINY, a.s. Trenčín: 

       p.č. 1428/16, zast. pl., výmera   354 m2, 
       p.č. 1428/17, zast. pl., výmera   486 m2, spolu výmera 840 m2 podľa geom. plánu č.   

31041833-178-99, overeným dňa 17.09.1999. Zmena sa týkala rozčlenenia pôvodných 
parcelných čísel so zachovaním ich celkovej výmery: 

       parc. č. 1428/16, zast. plocha, výmera  159 m2, 
       parc. č. 1428/17, zast. plocha, výmera   64 m2, 
       parc. č. 1428/43, zast. plocha, výmera   33 m2, 
       parc. č. 1428/45, zast, plocha, výmera   25 m2, 
       parc. č. 1428/46, zast. plocha, výmera 551 m2, 
       parc. č. 1428/47, zast. plocha, výmera    8 m2, spolu výmera 840 m2 podľa geom. plánu 

č.   31041833-178-99, overeným dňa 17.09.1999.    
 
B.     s ch v a ľ u j e  
          zámenu nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 

 I.   pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
1.  v lesoparku Brezina: 
     parc. č. 1675/39, lesná pôda vo výmere 1103 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 

1675/1, lesná pôda vo výmere 667261 m2 geometrickým. plánom č. 48/2000, overeným 
dňa 05.05.2000 a 



     parc. č. 1675/22, lesná pôda vo výmere  74 m2 odčleneného z pôvodného pozemku 
parc. č. 1675/22 vo výmere 93 m2 geom. plánom č. 48/2000, overeným dňa 05.05.2000, 

 
2.    na Kolónkach 
       parc. č. 1388/2 diel 2 vo výmere 32 m2, odčleneného z  pozemku parc. č. 1394, zast.    

pl. vo výmere 247 m2,    
           parc. č. 1388/2 diel 3 vo výmere 181 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1392, zast.  

pl. vo výmere 369 m2, 
           parc. č. 1388/2 diel 4 vo výmere 94 m2, diel 6 vo výmere 12 m2, diel 8 vo výmere 18  

m2, odčlenených z pozemku parc. č. 1393, zast. pl. vo výmere 1370 m2, 
           parc. č. 1388/2 diel 13 vo výmere 17 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1389/2, 

zast. pl. vo výmere 187 m2, 
           parc. č. 1388/2 diel 17 vo výmere 585 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1388, zast. 

pl. vo výmere 1425 m2, 
  parc. č. 1388/2 diel 18 vo výmere 10 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1387, zast. 

pl. vo výmere 884 m2, 
parc. č. 1389/3 diel 5 vo výmere 155 m2, parc. č. 1389/3 diel 7 vo výmere 69 m2,  
odčlenených z pozemku parc. č. 1393, zast. pl. vo výmere 1370 m2, 

           parc. č. 1389/3 diel 14 vo výmere 138 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1389/2, 
zast. pl. vo výmere 187 m2, 

           podľa geom. plánu č. 11750014-19-96, overeným dňa 31.05.1996, 
     
spolu výmera 2488 m2 
 
 za  
 
II.    pozemky vo vlastníctve MERINY, a.s. Trenčín:        
  1.    na Kolónkach
         parc. č. 1389/1, zast. pl. vo výmere  233 m2, odčleneného z pôvodného pozemku parc.  

č. 1389/1, zast. pl. vo výmere 362 m2, 
         parc. č. 1390,  zast. pl. vo výmere  87 m2, odčleneného z pôvodného pozemku parc. č.  

1390, zast. pl. vo výmere 202 m2, 
         parc. č. 1391,  zast. pl. vo výmere 77 m2, odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. 

1391, zast. pl. vo výmere 197 m2 
         podľa geom. plánu č. 11750014-19-96, overeným dňa 31.05.1996, 
   2.  na ulici K výstavisku  
        parc. č. 1428/16, zast. plocha, výmera  159 m2, 
        parc. č. 1428/17, zast. plocha, výmera   64 m2, 
        parc. č. 1428/43, zast. plocha, výmera   33 m2, 
        parc. č. 1428/45, zast, plocha, výmera   25 m2, 
        parc. č. 1428/47, zast. plocha, výmera    8 m2, 
   3.   na Železničnej ulici  
         parc. č. 1506/9, zast. pl., výmera  262 m2, 
   4.   na Štefánikovej ulici
         parc. č. 1368/3, zast. pl. vo výmere  169 m2, odčleneného z pozemkov parc. č. 1368/1,  

zast. pl. vo výmere 1423 m2 a parc. č. 1371/1, zast. pl. vo výmere 1889 m2,  
         parc. č. 1384/40, zast. pl. vo výmere 221 m2, parc. č. 1384/36, zast. pl. vo výmere 499  

m2, parc. č. 1384/37, zast. pl. vo výmere 128 m2, parc. č. 1384/38, zast. pl. vo výmere 
254 m2 a parc. č. 1384/39, zast. pl. vo výmere  110 m2, odčlenených z pozemku parc. 



č. 1384/1, zast. pl. vo výmere 75523 m2  podľa geom. plánu č. 4/2001, overeným dňa 
22.02.2001, 

    5.  Pod Sokolicami
         parc. č. 1428/46, zast. plocha, výmera 411 m2 a parc. č. 1428/53, zast. pl. vo výmere    

140 m2 odčlenených z pôvodného pozemku parc. č. 1428/46, zast. pl. vo výmere 551 
m2, 

         parc. č. 1428/42, ost. pl., výmera    26 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1428/1, ost. 
pl. vo výmere 3917 m2, 

         parc. č. 1428/37, zast. pl. vo výmere 71 m2,     parc. č. 1428/39, zast. pl.  vo výmere    
56 m2,    parc. č. 1428/41, zast. pl. vo výmere 996 m2, odčlenených z pozemku parc. č. 
1428/7, zast. pl. vo výmere 5439 m2 podľa geom. plánu č. 6/2001, overeným dňa 
02.03.20001 

    6.  na Kukučínovej ulici
         parc. č. 1353/6, zast. pl. vo výmere  118 m2, 
 
    spolu výmera 4147 m2. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 50 
k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Mestského 

hospodárstva Trenčín, m.p.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
z v e r u j e 

 
do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. „Priemyselnú televíziu Mesta Trenčín“ 
v celkovej hodnote 1.491.322,90,- Sk vrátane DPH s účinnosťou od 1.4.2001. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 51 
k návrhu na odpredaj  nehnuteľného majetku  vo  vlastníctve Mesta   Trenčín v zmysle 

zákona NR SR č. l82/l993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 „Zásady  hospodárenia  
s  bytovým  fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín“, v znení noviel 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje 

 
     I. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov v  bytovom dome súpisné číslo 1158 v Trenčíne, 
Ulica Dlhé Hony, orientačné čísla 3, 5 a 7 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 
1863 o výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne 
územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 



1. byt č. 3 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2338 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12415,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Jánovi Benkovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

2. byt č. 4 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2338 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12415,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Margite Kosecovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

3. byt č. 5 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2338 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12415,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Zuzane Lomovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

4. byt č. 6 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2338 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12415,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Rudolfovi Honekovi  a manž. Anne 
Honekovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

5. byt č. 7  pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 57/2338 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12415,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Štefánii Mazákovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

6. byt č. 8 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu            
    12415,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Emílii Urbanovej.   
     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 
     30  %, t.j. 3724,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený  v pravidelných štvrťročných   
     bezúročných splátkach 2897,-  Sk. 
 
7. byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu            
    12415,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Zdeňkovi Jančovi   
    a manž. Emílii Jančovej. 
    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
8. byt č. 10 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
    57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu     
    12415,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Michalovi Vrabcovi.        
    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
9. byt č. 11 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
    57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    12415,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Petrovi Bačovi a  
    manž.     Eugénii Bačovej. 
    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
    Po dohode s predávajúcim bola uhradená zrážka 30 % z ceny  bytu zistenej podľa § 18  
    ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.  v znení neskorších zmien a doplnkov, vo výške 5321,-  
    Sk. 
 



10. byt č. 12 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      12415,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13810,- Sk Jánovi Kováčikovi  a  
      manž. Emílii Kováčikovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
11. byt č. 13 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      29/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      6235,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6935,- Sk Emílii  Dranačkovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
      Po dohode s predávajúcim bola uhradená zrážka 30 % z ceny  bytu zistenej podľa §  
     18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.  v znení neskorších zmien a doplnkov, vo výške  
     2672,- Sk. 
 
12. byt č. 15 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      29/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      6235,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6935,- Sk Jane      
      Brettschneiderovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
13. byt č. 21 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      29/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 6235,-  
      Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6935,- Sk Emílii Bakalíkovej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 
      30  %, t.j. 1870,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený štvrťročnou bezúročnou  
      splátkou 4365,-  Sk. 
 
14. byt č. 23 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
      57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu     
      12476,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13875,- Sk Jozefovi Strápkovi  
       a manž. Janke Strápkovej.  

 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 30%,   
t.j. 3743,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných  splátkach 2911,- Sk. 

15. byt č. 29 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      57/2338       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
     12445,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13845,- Sk Zdenovi  Žigmundovi    
      a  manž.   Sidónii  Žigmundovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
16. byt č. 32 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
       56/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
       12111,- Sk   a   na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13470,- Sk Jane Weberovej. 
       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
17.  byt č. 33 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
       37/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
       8119,- Sk   a   na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 9030,- Sk Sandre Honovej. 
       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti 
       Po dohode s predávajúcim bola uhradená zrážka 30 % z ceny  bytu zistenej podľa §  



      18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.  v znení neskorších zmien a doplnkov, vo výške  
      3479,- Sk. 
 
18. byt č. 34 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      57/2338       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
     12445,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13840,- Sk Michalovi    
      Hoffmanovi.   
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
      Po dohode s predávajúcim bola uhradená zrážka 30 % z ceny  bytu zistenej podľa §  
      18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.  v znení neskorších zmien a doplnkov, vo výške  
      5334,- Sk. 
 
      V dome súpisné číslo 1158 na Ulici Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz nebol 
v tomto dome odpredaný žiadny byt. Po schválení odpredaja týchto 18 bytov zostane v dome 
súpisné číslo 1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 15 bytov. Kupujúci poverili výkonom správy 
na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, 
s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
    II. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov v bytovom dome súpisné číslo 1184 v Trenčíne, 
Ulica Beckovská , orientačné čísla  1 a 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné číslo 1825/3 o 
výmere 706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č.  5326, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 33 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      69/4339       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      7430,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5635,- Sk  Edite Sučanskej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené  
      30 %,   t.j. 2229,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený  v pravidelných  
       štvrťročných   bezúročných  splátkach 2601,-  Sk. 
 
2.   byt č. 53 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      41/4339       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      215331,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3669,- Sk ,  spolu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 219000,- Sk Františkovi Repovi a manž. Ivete  Repovej. 
      Z dohodnutej kúpnej ceny bolo zaplatené 50 %,  t.j. 109500,- Sk, zostatok kúpnej   
      ceny   bude zaplatený  v pravidelných mesačných  bezúročných  splátkach 1825,-  Sk. 
      Uvedený byt sa predáva ako byt voľný v zmysle Protokolu z pracovného rokovania  
      medzi       MsÚ Trenčín a Tebys s. r. o. Trenčín v dňoch 11. –12. marca 1999 na  
      Podbanskom a prijatého opatrenia uvedeného v bode 3, za účelom odpredaja  
      protiprávne obsadených bytov. 
 
     V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 65 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1184 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „ Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú   k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3. 
 



     III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2755 v Trenčíne, 
Ulica Gen. Svobodu, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3921 a na pozemku parcelné číslo 2180/45 
o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5892, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      75/2079       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      21195,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6050,- Sk Albertovi Dychovi a 
      manž. Jarmile Dychovej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené  
      30 %,   t.j. 6358,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený  v pravidelných  
      štvrťročných  bezúročných  splátkach 2968,-  Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 2755 na Ulici Gen. Svobodu je spolu 32 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2755 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu 
o výkone správy. 
 
     IV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v  bytovom dome súpisné číslo 2719 v Trenčíne, 
Ulica Liptovská, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6140 a na pozemku parcelné číslo 2180/24 
o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č.6140, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      46/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      238083,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3917,- Sk, spolu za dohodnutú 
      kúpnu cenu 242000,- Sk  Denise Žákovej. 
      Z dohodnutej kúpnej ceny bolo zaplatené 50 %,  t.j. 121000,- Sk, zostatok kúpnej   
      ceny  bude zaplatený  v pravidelných mesačných  bezúročných  splátkach 2017,-  Sk. 
      Uvedený byt sa predáva ako byt voľný v zmysle Protokolu z pracovného rokovania  
      medzi  MsÚ Trenčín a Tebys s. r. o. Trenčín v dňoch 11. –12. marca 1999 na  
      Podbanskom a  prijatého opatrenia uvedeného v bode 3, za účelom odpredaja  
      protiprávne obsadených bytov. 
 
     V dome súpisné číslo 2719 na Ulici Liptovská je spolu 48 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 38 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2719 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy. 
 
 
 
 



     V. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 41 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190 a na pozemkoch  zast. parc. č. 
2315/28 o výmere 271 m2,  zast. parc. č.  2135/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 260 m2, zapísaných na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      78/4920      na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      56058,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6600,- Sk  Milene Krámskej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené  
      30 %,  t.j. 16818,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený  v pravidelných  
      štvrťročných    bezúročných  splátkach 2616,-  Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 2345 na Ulici Halalovka je spolu 72 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 59 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 2345 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2345“. Kupujúca 
vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2345. 
 
    VI. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2634 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 16 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6230 a na pozemku  zast. parc. č. 2189/6 o 
výmere 325 m2,  zapísaného na LV č. 6230, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  21 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      46/1963   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      13864,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3860,- Sk  Veronike  
      Habánkovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 2634 na Ulici J. Halašu je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
27 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2634 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 2634 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2634“. Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2634. 
 
     VII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v  bytovom dome súpisné číslo 2747 v Trenčíne, 
Ulica Bazovského, orientačné číslo 12 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3718 a na pozemku  zast. parc. č. 2180/43 
o výmere 336 m2,  zapísaného na LV č. 5873, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 



1.   byt č.  19 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      46/2080   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      12823,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3705,- Sk Renému Mičutkovi  
       a manž. Alene Mičutkovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 2747 na Ulici Bazovského je spolu 32 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2747 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o 
výkone správy. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
      VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 50 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  30 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      60/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      12303,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15170,- Sk  Jánovi Hálovi a  
      manž.   Emílii Hálovej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1164 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 23 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 1164 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúci vyhlásili, 
že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
    IX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1166 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 66 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4029 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1932/2 o výmere 521 m2,  zapísaného na LV č. 4029, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  4 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      66/1034  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      6621,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16715,- Sk Petrovi Prikrilovi.    
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1166 na Ulici Dlhé Hony je spolu 18 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1166 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  



bolo v dome súp. č. 1166 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1166“. Kupujúci vyhlásil, 
že pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1166. 
 
    X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1454 
v Trenčíne, Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 5 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3577 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1627/5 o výmere 1190 m2,  zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  2 pozostávajúci zo  4  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      117/816  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      19074,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 85500,- Sk Miroslavovi Obedovi  
      a  manž. Alene Obedovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1454 na Ulici M. Rázusa  je spolu 8 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 6 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1454 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
   XI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu   v  bytovom dome súpisné číslo 665 v Trenčíne, 
Ulica Clementisova, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2544 a na pozemku  zast. parc. č. 662 o 
výmere 170 m2,  zapísaného na LV č. 2544, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  8 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      60/1057  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      24153,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4835,- Sk Františkovi Nuhlíčkovi  
      a manž. Ľubici Nuhlíčkovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 665 na Ulici Clementisovej  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 12 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 665 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty.  Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o 
výkone správy.  
 
    XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu   v bytovom dome súpisné číslo 786 v Trenčíne, 
Ulica Partizánska , orientačné číslo 7 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5973 a na pozemku  zast. parc. č. 988 o 
výmere 385 m2,  zapísaného na LV č. 5973 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 983/7 o 



výmere 2465 m2, zapísaného na LV č. 5974, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  20 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      65/2494  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      22395,- Sk, na zastavanom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4985,- Sk a podielu  
      65/4988 na priľahlom pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16060,- Sk Pavlovi  

                  Poláškovi a   manž. Stanislave Poláškovej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 786 na Ulici Partizánskej  je spolu 40 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 786 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. 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. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 52 
k návrhu na odpredaj  nehnuteľného majetku  vo  vlastníctve Mesta   Trenčín v zmysle 

zákona NR SR č. l82/l993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 „Zásady  hospodárenia  
s  bytovým  fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín“, v znení noviel 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje 
 

       I. 
 
       Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v  bytovom dome súpisné číslo 665 v Trenčíne, 
Ulica Clementisova, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2544 a na pozemku  zast. parc. č. 662 o 
výmere 170 m2,  zapísaného na LV č. 2544, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 2 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      60/1057  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      24065,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4815,- Sk Igorovi Lackovi  a   
      manž. Jane Lackovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 665 na Ulici Clementisovej  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 12 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu a 1 bytu viď. mat. 5N, bod XI., 
zostanú v dome súp. č. 665 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty.  Kupujúci poverili výkonom  
správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, 
s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy.  
 
 



     II. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2721 v Trenčíne, 
Ulica Šafárikova, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3893 a na pozemku zast. parc. č. 2180/32 o výmere 
338 m2,  zapísaného na LV č. 6015, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 24 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  

69/2043 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 19314,-   
Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5735,- Sk Anne Priadkovej.  

     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 30 
%, t.j. 5794,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných  splátkach 2704,- Sk. 

 
       V dome súp. č. 2721 na Ulici Šafárikovej  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2721 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené „ 
Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2721“. Kupujúca  vyhlásila, že správu  spoločných častí  a 
zariadení domu a pozemku  zabezpečí po  nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
     III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2702 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6206 a na pozemku zast. parc. č. 2175/17 o výmere 
440 m2,  zapísaného na LV č. 6206, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 1  pozostávajúci z    3   obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 70/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     20567,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5265,- Sk Františkovi  
      Grnčaymu a manželke Dagmar Grančayovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
     V dome súp. č. 2702 na Ul. J. Halašu  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 43 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2702 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2702“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku  zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
     IV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2508 v Trenčíne, 
Ulica Saratovská, orientačné číslo 4 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6402 a na pozemku zast. parc. č. 2189/142 o výmere 
358 m2,  zapísaného na LV č. 6402, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 



 
1. byt č. 30  pozostávajúci z ;3 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 73/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     20535,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5580,- Sk Ivete  
     Bobotovej.  

Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 30%,  
t.j. 6160,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných  splátkach 2875,- Sk. 

 
     V dome súp. č. 2508 na Ul. Saratovská  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 28 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2508 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov Saratovská 2508“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
    V. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2468 v Trenčíne, 
Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku zast. parc. č. 2237/70 o výmere 
481 m2,  zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 70  pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 54/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     19679,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3520,- Sk Jozefovi  
      Krasňanovi a manž. Márii Krasňanovej.  
     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 2468 na Ul. Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo odpredaných 63 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 19 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468“. 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 - bytu v bytovom dome súpisné číslo 891 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1992 a na pozemku zast. parc. č. 1175 o výmere 462 
m2, zapísaného na LV č. 1992, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 41  pozostávajúci zo  4 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 83/2672 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     32797,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7145,- Sk   
      Bohuslavovi Motolovi a manž. Jaroslave Motolovej. 



 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 30  
%, t.j. 9839,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných  splátkach 2551,- Sk. 

    
V dome súp. č. 891 na Ul. Hollého  je spolu 42 bytov. Doteraz bolo odpredaných 38 bytov. 

Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 891 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 3 byty.   Kupujúci  poverili výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
     VII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2703 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3900 a na pozemku zast. parc. č. 2175/21 o výmere 
440 m2, zapísaného na LV č. 6090, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 4  pozostávajúci z  3 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 63/1593 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     19911,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8685,- Sk Ing. Jurajovi  
      Hudému a manž. Marte Hudej  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
    V dome súp. č. 2703 na Ul. J. Halašu  je spolu 26 bytov. Doteraz bolo odpredaných 19 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2703 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 6 bytov.   Kupujúci  poverili výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
 
     VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2463 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 32 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.1 a na pozemku zast. parc. č. 2337/42 o výmere 373 
m2, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 17  pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 69/2257 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     41591,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5680,- Sk Jánovi  
      Búlikovi a manž. Márii Búlikovej.  
       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2463 na Ul. M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 24 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2463 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 7 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č.  2463“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku  zabezpeča po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 



     IX. 
     
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2629 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164 a na pozemku zast. parc. č. 2189/12 o výmere 
440 m2, zapísaného na LV č. 6164, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
2. byt č. 70  pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 54/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     19679,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3520,- Sk  Mgr. Márii  
      Gračkovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 2629 na Ul. K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 38 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2629 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. 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. 
 
    X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2494 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela , orientačné číslo 4 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku zast. parc. č. 2337/29 o výmere 375 
m2, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  21  pozostávajúci z   3    obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu  67/2256 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     44409,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5595,- Sk Ing.  
      Miroslavovi Baškovi a manž. Anne Baškovej.        
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
      V dome súp. č. 2494 na Ul. M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 29 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2494 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov  2494“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku  zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
     XI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2704 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu , orientačné číslo 5 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6047 a na pozemku zast. parc. č. 2175/18 o výmere 
440 m2,  zapísaného na LV č. 6047, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 



1.  byt č. 20  pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho  
       podielu 46/2817 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
       cenu     12583,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3590,- Sk Júliusovi  
       Gajdošovi a manž. Tatiane Gajdošovej.  
        Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 2704 na Ul. J. Halašu  je spolu 40 bytov. Doteraz bolo odpredaných 37 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2704 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov  2704“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku  zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
    XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2424 v Trenčíne, 
Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3891 a na pozemku zast. parc. č. 2189/26 o výmere 
440 m2,  zapísaného na LV č. 5535, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
2. byt č.  37  pozostávajúci z    3  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
      podielu 69/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     20691,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5200,- Sk Jaroslavovi  
      Mikulovskému.  

Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo zaplatené 30%, 
t.j. 6207,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných  splátkach 2897,- Sk. 

    
      V dome súp. č. 2424 na Ul. K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 891 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.   Kupujúci  poveril výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o 
výkone správy. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 53 
 k návrhu na opätovné prerokovanie bodu 5K 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ r u š í    
 
predchádzajúce hlasovanie k bodu 5K  
 
2/ s ch v a ľ u j e  
 
návrh na jeho opätovné prerokovanie. 
 
 



U z n e s e n i e  č. 54 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín - opätovné prerokovanie 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľnosti – vodovodnej prípojky v dĺžke 36 m v hodnote 296.146,40 Sk – od 
jestvujúceho mestského vodovodu na ulici K výstavisku po objekt Konštrukta-Industry a.s., 
Trenčín, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 1432/2 v k.ú. Trenčín, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti. Predmetom zámeny je len vodovodná 
prípojka v dĺžke 36 m,  

za 
kanalizačný zberač inventárne číslo 151 005, ktorý sa nachádza na ulici K výstavisku 
v Trenčíne na pozemku parc.č. 1432/2 v k.ú. Trenčín  v úseku km 0,026 – 0,140 t.j. po šachtu 
č. 4 v dĺžke 114 m v zostatkovej hodnote 0,- Sk, podľa PD KOVOPROJEKTY Praha, 047 
Spoločný kanalizačný zberač, číslo elaborátu 041/I-255,  ktorý je vo vlastníctve Konštrukta-
Industry a.s.,  K výstavisku 13, 91250 Trenčín,  za účelom prevádzkovania uvedených 
nehnuteľností. 

Zámena  sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 55 

 k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2000 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
I. s ch v a ľ u j e   
           Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2000 a rozdelenie hospodárskeho výsledku    za 

rok 2000 
 
II. u k l a d á  

1) zástupcovi mesta Trenčín v štatutárnom orgáne TVK, a.s. vykonať opatrenia na 
odstránenie výhrady uvedenej v správe audítora k ročnej účtovnej závierke mesta 
Trenčín za rok 2000. 

2) zástupcovi primátora spracovať a do júnového zasadnutia MsZ predložiť budúcu 
koncepciu mestských príspevkových organizácií Mesta Trenčín. V  koncepcii žiadame 
dôsledne posúdiť nielen  budúci počet mestských príspevkových organizácií, ale i 
rozsah predmetu činnosti jednotlivých mestských príspevkových organizácií. 

3) prednostke MsÚ 
 

- predložiť primátorovi mesta 
a) zoznam pohľadávok, ktoré nepresahujú 1.000,- Sk s návrhom na trvalé upustenie 

od ich vymáhania v súlade s § 24 ods. 2 písmeno s) bod 4. zákona č. 366/1999 Z.z. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ide o pohľadávky, u ktorých by 
náklady na ich vymáhanie presiahli hodnotu pohľadávky) 

           Termín: do 30.6.20001 



b) zoznam pohľadávok s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania do výšky 
50.000,- Sk v súlade s článkom 9 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Trenčín (ide o pohľadávky nevymožiteľné) 

           Termín: 30.6.2001 
c) zoznam pohľadávok s návrhom na ich odpísanie v súlade s § 65 zákona č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov 
           Termín: 30.6.2001 
 

- predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 
d) komplexnú informáciu o doriešení pohľadávok mesta Trenčín na októbrové 

rokovanie MsZ. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 56 
k informácii o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré 

majú osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

 
Informáciu o vyhodnotení zmluvy č. 25/1995 uzavretej medzi Mestom Trenčín a 
spoločnosťou ATLIFIC s.r.o. Trenčín, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.4.2001 v hoteli TATRA a 
informáciu o vyhodnotení zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve mesta Trenčín uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou TEBYS spol. 
s r.o. Trenčín, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.4.2001 na krytej plavárni v Trenčíne. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 57 
 k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1)  s ch v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 vrátane nasledovných doplnkov: 
 

a) zvýšenie príspevku pre MHT, m.p.o. o čiastku 35 tis. Sk na odstránenie stojatej vody 
na Pádivého ulici, o čiastku 60 tis. Sk na odvodnenie územia na Ul. M. Bela a o 
čiastku 45 tis. Sk na zatrávnenie pozemkov v m.č. Kubrá po rozkopávke v súvislosti 
s výstavbou kanalizácie 

b) zvýšenie príspevku pre m.p.o. Integro o čiastku 502 088 Sk na odkúpenie ozvučovacej 
súpravy na mestskom štadióne 

c) zvýšenie príspevku pre MHT, m.p.o. o čiastku 758 tis. Sk na budovanie stanovíšť 
odpadových nádob na sídlisku Juh 

 
 
 



2) u k l a d á  
 

prednostke MsÚ  
 

štvrťročne predkladať informáciu o realizácii a financovaní investičných akcií na rok 2001.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 58 
k návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti Považská odpadová spoločnosť, 

a.s. a na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín 
 
s ch v a ľ u j e 

 
1. 
účasť Mesta Trenčín na zvýšení základného imania spoločnosti POS a.s. so  zachovaním 
súčasného pomeru akcionárov  
                                -  30% Mesto Trenčín 
                                -  70% Marius Pedersen a.s. 

      A/ zo strany Mesta Trenčín formou nepeňažného vkladu do spoločnosti POS a.s.,   
          a  to  vkladom  nehnuteľného  majetku  Mesta  Trenčín  v  hodnote znaleckého     
          posudku,  t.j.  v  hodnote 2.800 tis. Sk  nachádzajúceho  sa  v k.ú. Zlatovce na    
          Zlatovskej ulici v Trenčíne. Ide o pozemky: 
- parc. č. 90/2  zastavaná plocha o výmere 2928 m2 
- parc. č. 91     zastavaná plocha o výmere      95 m2 
- parc. č. 92     zastavaná plocha o výmere    191 m2 
- parc. č. 93     zastavaná plocha o výmere      99 m2 
- parc. č. 94     zastavaná plocha o výmere    193 m2 
- parc. č. 95     zastavaná plocha o výmere    255 m2 

o celkovej výmere 3761 m2 zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín. 
 

     Účtovná hodnota uvedených pozemkov je 1,753.500,- Sk. 
Hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku znalca Ing. Miroslava Marguša č. 04/2001 
zo dňa 9.2.2001 je 2,798.180,- Sk. 
Hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku znalca Ing. Miroslava Gašparíka č. 
028/2001/2001 zo dňa 19.3.2001 je 2,858.360,- Sk. 
 
B/ zo  strany  Marius  Pedersen a.s. formou peňažného vkladu vo výške 6.533 tis. Sk. 
Základné imanie POS a.s. bude po zvýšení  predstavovať  hodnotu 10.333 tis. Sk,  z  toho  

- Mesto Trenčín     - 30% - 3.100 tis. Sk 
- Marius Pedersen - 70% - 7.233 tis. Sk. 
 
 

2. 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúcich sa v k.ú. Zlatovce na 
Zlatovskej ulici v Trenčíne, a to budov so s.č. 1066, 1067, 1068, 1069 a 2200 
s príslušenstvom zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník 



Mesto Trenčín pre kupujúceho Považská odpadová spoločnosť a.s., Soblahovská 65, 912 
05  Trenčín, zastúpenej na základe splnomocnenia Ing. Martinom  Zigom za  účelom 
zriadenia   strediska  POS  a.s. za dohodnutú kúpnu cenu  2,200.000,- Sk. Cena uvedených 
nehnuteľností podľa znaleckého posudku znalca Ing. Miroslava Marguša č. 02/2001 zo 
dňa 7.2.2001 predstavuje hodnotu 2,633.180,- Sk. Kupujúci bude ručiť odkúpenie 
nehnuteľností a zaplatenie kúpnej ceny bankovou zárukou v Tatra banke a.s. Trenčín 
v prospech Mesta Trenčín vo výške kúpnej ceny. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená 
najneskôr do 31.3.2002, do tej doby platba nájomného. Návrh na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností podá predávajúci až po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 59 
 k Výstavbe inžinierskych sietí „Obytná štvrť Nad Juhom II., Trenčín – 34 RD“ formou 
združenia s firmou ZINO s.r.o. Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e 
 
vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou ZINO s.r.o. Trenčín. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 60 
 k Úhrade nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov a nebytových         
priestorov v roku 2001 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e 
 

úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov v roku 
2001 nasledovne: 
 
a) predaj bytu:            2.200,- Sk/byt 
 
b) predaj pozemku, garáže, ateliéru:  600,- Sk/ pozemok, garáž, ateliér 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 61 
 k Výstavba nájomných bytov v lokalite Trenčín, JUH II. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e 
 

Výstavbu nájomných bytov v lokalite Trenčín, JUH II. 



 
 

U z n e s e n i e  č. 62 
k návrhu Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s ch v a ľ u j e 
 

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín. 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 63 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 
2001 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s ch v a ľ u j e 
  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2001. 
 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 64 

 k Prílohe č. 1 k VZN č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e 
 
Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne. 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 65 
 k novelizácii Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  č. 6/1991 o 
dodržiavaní čistoty, poriadku, zhromažďovaní, odvoze, zneškodňovaní a využívaní tuhého 
komunálneho odpadu v meste Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e 
 



novelizáciu Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  č. 6/1991 o dodržiavaní čistoty, 
poriadku, zhromažďovaní, odvoze, zneškodňovaní a využívaní tuhého komunálneho odpadu 
v meste Trenčín s vypustením bodu 1 návrhu, t.j. v § 12 tohoto VZN bude ods. 1 zachovaný. 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 66 
 k návrhu na vybavenie petície občanov vo veci odstránenia stánkov na CO kryte, Ul. 
gen. Svobodu 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v y h o v u j e 
 
petícii občanov zo dňa 18.12.2000. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 67 
 k návrhu na zámer využitia objektu Farská 1 v správe m.p.o. Integro 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zámer zriadenia Eurodomu – domu tretieho sektora v objekte Farská 1 v Trenčíne s tým, že 
presnené znenie zmluvy podlieha schválenie mestským zastupiteľstvom. 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 68 
 k správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest. 
 
 
 
 
 
 
 

 



U z n e s e n i e  č. 69 
 k informácii o postupe prác na príprave Majstrovstiev Európy vo vzpieraní, ktoré sa 
budú konať v mestskej športovej hale  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

informáciu o vykonaných prácach  pri príprave ME vo vzpieraní. 
 
 

 
 
 

 
 
Ing. Jozef  Ž i š k a      JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á  
         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................    Dňa: ..................................   
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Ivan Kobelár, dňa:  ........................................................................................................ 
 
 
 
 Ing. Ján Bebjak, dňa: ........................................................................................................ 
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Hrnčárová 
V Trenčíne dňa 9.5.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	B.     s ch v a ľ u j e 

