
U Z N E S E N I A  
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24. júna 2004 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 297 
k informatívnej správe o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 298 

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

 
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Vojtecha Cibulku a manž. Danku rod. Faryovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
  
2/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
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bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Karola Hoštáka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jozefa Mikušinca a manž. Vieru rod. Ukušovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 96/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20,2 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,8 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,4 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........     2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,8 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,7 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     68,1 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         238,- Sk 
  
4/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
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o výmere 438 m2, pre  Štefana Hulína a manž. Annu rod. Trúnkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o  
výmere  222  m2,  parc.č.  1358/20  zastavaná  plocha  o  výmere  81  m2,  parc.č.  1358/17 
záhrada o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 
záhrada o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 
zastavaná plocha o výmere 438 m2, pre  Ing. Štefana Pašku a manž.  Mgr. Alenu rod. 
Huškovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod 
bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre Petra Dúžeka a manž. Vieru rod. Mikoláškovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
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podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jozefa Habánka a manž. Boženu rod. Piknovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 

 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Dražkovcovú Ľudmilu rod. Kučerákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
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   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
  
9/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre  Michala Budinského a manž. Martu rod. Hulínovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 

-6- 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jozefa Klinka a manž. Oľgu rod. Cibulikovú,  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
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   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jána Barinca a manž. Katarínu rod. Kňazovčíkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 

 
12/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Júliusa Beritha a manž. Luciu rod. Chudíkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
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Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
13/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Emila Marčeka  a manž. Jarmilu  rod. Bobošovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 96/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20,2 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,8 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,4 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........     2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,8 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,7 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     68,1 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         238,- Sk 
 
14/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jána Vavra a manž. Ľudmilu rod. Čerňanskú,  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 

 7



15/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Miroslava Hláveka,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
16/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Rudolfa Šugereka a manž. Janku rod. Petríkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
17/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 

 8



m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Michala Motolu a manž. Alenu rod. Mackovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
18/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Milana Zrebného  a manž. Margitu rod. Chmelinovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 

  na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
19/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Mariana Horňáka a manž. Helenu rod. Veličovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  

 9



zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
20/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Petra Fraňa a manž. Alenu rod. Fraňovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
21/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Boženu Moncmanovú rod. Burianovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
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   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
22/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Miloslava Laša a manž. Zuzanu rod. Krivú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
23/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Miroslava Kováča  a manž. Máriu  rod. Balajovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
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   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
24/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Ľubomíra Kováčika  a manž. Janu  rod. Zeleňákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
25/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jozefa  Kováčika  a manž. Janu  rod. Jarábkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
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Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
26/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Maláňa Pavla a manž. Oľgu rod. Marčekovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
27/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Ľuboša Doricu a manž. Soňu rod. Balgovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
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28/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Mariana Hláveka a manž. Máriu rod. Vavrúšovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
29/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Tomáša Mikloviča, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
30/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
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o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Pavla Murárika manž. Zlatu rod.  Žákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
31/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Alexandra Pajtinu a manž. Kvetoslavu rod. Hušekovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
32/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Pavla Podoláka a manž. Boženu rod. Gabrišovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
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zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
33/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Pavla Mihala a manž. Hedvigu rod. Vojtechovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
34/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č.1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43  
záhrada  o výmere  49 m2, parc.č. 1358/19  záhrada  o výmere 321 m2  
a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 438 m2, pre  Miloša Durasa, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
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   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
35/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Milana Pavlíka  a manž. Máriu rod. Beránkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 299 

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

 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 694 parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Antona Žáčika a manž. Zitu 
rod. Koníčkovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 11,3 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 694 parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Jozefa Gašparíka a manž. Danku 
rod. Ševčíkovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 11,5 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
 

U z n e s e n i e  č. 300 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e   

 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Mateja Bela, súp.č. 2500 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/ 2256-ín, čo predstavuje 
11,3 m2 v k.ú. Trenčín, pre Ľubomíra Sovu a manž. Alenu rod. Švehlovú,   podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom.   
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Mateja Bela, súp.č. 2500 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/ 2256-ín, čo predstavuje 
11,3 m2 v k.ú. Trenčín, pre Ing. Kvetoslava Zápecu a manž. Magdalénu rod. Šuhajíkovú,   
podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod bytovým domom.   
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 301 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
s ch v a ľ u j e  
 

1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Jána Gondu CSc.  a manž. 
Máriu rod. Šulovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Mariána Mušuta a   manž. Annu 
rod. Sedláčkovú,  v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
  
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Alenu Margetiakovú,  v podiele 
68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Jozefa Uhrína a manž. Ing. 
Katarínu rod. Jandovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Miloša Koreňa a manž.  
Katarínu rod. Ďurechovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
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6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Emila Chromého a manž.  
Helenu rod. Ondráškovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Miloša Zemka a manž.  Annu rod. 
Kožovú,  v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Alexandra Horňáka  a manž.  
Janu rod. Matejovičovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Zuzanu Holú rod. Strakovú,  
v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Milana Plška a manž. Emíliu rod. 
Hudecovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Pavla Kolárika a manž. Marianu 
rod. Capákovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
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12/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Františka Lintnera a manž. 
Lenku rod. Cibulovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č.  302 

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

 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce  

 

a/  novovytvorená  parc.č. 558/158  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Františkovi Madunickému 
a manželke Štefánii Madunickej, rod. Brezuľovej za účelom usporiadania jestvujúcej 
garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

 

b/  novovytvorená  parc.č. 558/158  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Vratislavovi Zemkovi 
a manželke Oľge Zemkovej, rod. Uhrovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

 

c/  novovytvorená  parc.č. 558/159  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Štefanovi Čičolovi a manželke 
Irene Čičolovej, rod. Antalošovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  
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d/  novovytvorená  parc.č. 558/159  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Antonovi Kudličkovi a manželke 
Elene Kudličkovej, rod. Mihálovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

 

e/  novovytvorená  parc.č. 558/161  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Mudr. Milanovi Masarykovi za 
účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

 

f/  novovytvorená  parc.č. 558/161  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Kudlovi a manželke 
Ľudmile Kudlovej, rod. Heglasovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

 

g/  novovytvorená  parc.č. 558/163  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/165 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Dr.Jozefovi Vakošovi a manželke 
Márii Vakošovej, rod. Mellenovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 800,- Sk,  

 

h/  novovytvorená  parc.č. 558/163  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/165 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Milanovi Dorčákovi 
a manželke Eve Dorčákovej, rod. Rajjovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  
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i/  novovytvorená  parc.č. 558/166  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a parc.č. 558/168 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-
ica, čo predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Alojzovi Malíškovi a manželke 
Eve Malíškovej, rod. Jánskej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

j/  novovytvorená  parc.č. 558/166  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/168 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Antonovi Danišovi a manželke 
Anne Danišovej, rod. Spálovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 800,- Sk,  

 

k/  novovytvorená  parc.č. 558/169  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/171 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Benkovi a manželke 
Marte Benkovej,  za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

l/  novovytvorená  parc.č. 558/169  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/171 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2,  

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jánovi Forgáčovi a manželke 
Helene Forgáčovej, rod. Čillíkovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  
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m/  novovytvorená  parc.č. 558/172  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/173 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Karolovi Turanovi a manželke 
Anne Turanovej, rod. Sekerášovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

n/  novovytvorená  parc.č. 558/172  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/173  zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Štefanovi Špánikovi a manželke 
Gabriele Špánikovej, rod. Kotlárikovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 303 

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. Orechové 

a/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2317160/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 197,65 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8744/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 34,21 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubošovi 
Zverbíkovi a manželke Zlatice Zverbíkovej, rod. Sitarčíkovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   812,- Sk, 

 

b/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2279000/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 194,40 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8600/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,64 m2, 
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zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi 
Chorvátovi a manželke Viere Chorvátovej, rod. Samákovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   798,- Sk, 

 

c/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2317160/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 197,65 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8744/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 34,21 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Albíne Lazorovej, 
rod. Lazorovej, za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   
za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   812,- Sk, 

 
d/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2272375/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 193,83 m2, a parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 
v podiele 8575/51634-ín, čo predstavuje výmeru 33,55 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petrovi Tomovovi, 
za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú 
kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   796,- Sk, 

 
e/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2240575/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 191,12 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8455/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,08 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi 
Habánkovi a manželke Janke Habánkovej, rod. Karasovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   785,- Sk, 

 

f/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2256740/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 192,50 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8516/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,32 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Marii Sivákovej, 
rod. Kobelákovej, za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného 
dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   790,- Sk, 
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g/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2349347/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 200,40 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Milanovi Ružičkovi 
a manželke Stanislave Ružičkovej, rod. Kvasnicovej, za účelom usporiadania pozemku 
tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................   701,- Sk, 

 

h/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2220262/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 189,39 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii Bulejkovej, rod. 
Faryovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu 
cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   663,- Sk, 

 

i/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2246079/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 191,59 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Danielovi Kotrasovi 
a manželke Eve Kotrasovej, rod. Kňažkovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho 
spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   671,- Sk, 

 

j/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2375164/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 202,60 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Kňažekovi a 
manželke Jane Kňažekovej, rod. Hlávkovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho 
spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   709,- Sk, 

 

k/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2246079/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 191,59 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Pavlovi Pivarčimu a 
manželke Ľudmile Pivarčiovej, rod. Grausovej, za účelom usporiadania pozemku 
tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................   671,- Sk, 
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U z n e s e n i e  č. 304 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  

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

predaj nehnuteľností - pozemkov     

 
a/      novovytvorená parc.č. 3545/32 ostatná plocha  s výmerou  69 m2, v k.ú. Trenčín 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/116 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Olive Petríkovej, rod. 
Kopeckej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú 
kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.750,- Sk,  

 

b/    novovytvorená parc.č. 3545/34 ostatná plocha  s výmerou  68 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/118 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Michalovi Kňažekovi 
a manželke Márii Kňažekovej, rod. Korienkovej za účelom usporiadania záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.500,- Sk,  

 

c/     novovytvorená parc.č. 3545/33 ostatná plocha  s výmerou  77 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/117 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jozefovi Nemcovi a manželke 
Anne Nemcovej, rod. Valovičovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného 
domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  40.750,- Sk,  
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d/     novovytvorená parc.č. 3545/31 ostatná plocha  s výmerou  69 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1 zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/115 zastavaná plocha plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. 
Trenčianske Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Štefanovi Škorcovi 
a manželke Magde Škorcovej, rod. Furyovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.750,- Sk,  

 

e/     novovytvorená parc.č. 1694/221 ostatná plocha  s výmerou  105 m2, a  

                               parc.č. 1694/222 ostatná plocha s výmerou 179 m2  v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 1694/74, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Rudolfovi Cagalovi a 
 manželke Anne Cagalovej, rod. Bečárovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .... ...............................................  71.000,- Sk,  

 

f/     novovytvorená parc.č. 3545/30 ostatná plocha  s výmerou  51 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,   

      novovytvorená  parc.č. 1127/113 zastavaná plocha s výmerou 86 m2, a 

                              parc.č. 1127/114 zastavaná plocha s výmerou 170 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Ľudovítovi Masníkovi 
a manželke Márii Masníkovej, rod. Vojtekovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  76.750,- Sk,  

 

g/     novovytvorená parc.č. 1694/220 ostatná plocha  s výmerou  87 m2,  

                               parc.č. 1694/223 ostatná plocha s výmerou  50 m2, a 

                               parc.č. 3545/36  ostatná plocha s výmerou 76 m2     v k.ú. Trenčín,                                     

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodných parc.č. 1694/74, 
a 3545/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
Henrichovi Birasovi a  manželke Oľge Birasovej, rod. Kučeravej za účelom usporiadania 
záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  53.250,- Sk,  
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h/      1.  novovytvorená parc.č. 3546/37 záhrada  s výmerou  199 m2 v k.ú. Trenčín,  

oddelenej geometrickým plánom č. 40190471-03-04 z pôvodnej parc.č.  3546/16, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  MUDr.Márii Peťkovej, rod. 
Nedašovej za účelom usporiadania záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Kúpna cena predstavuje čiastku ................................................................ 49.750,- Sk, 

         2. novovytvorená parc.č. 3546/16 záhrada s výmerou 151 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 40190471-03-04 z pôvodnej parc.č. 3546/16, zapísanej na 
liste vlastníctva č.  1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jurajovi Peťkovi za účelom 
usporiadania záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Kúpna cena predstavuje čiastku ................................................................  37.750,- Sk, 

3. parc.č. 1127/103 zastavaná plocha s výmerou 51 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petre Peťkovej, rod. 
Peťkovej za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2. 
Kúpna cena predstavuje čiastku ..............................................................  12.750,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................... 100.250,- Sk,  

 
i/        novovytvorená parc.č. 3546/18 ostatná plocha  s výmerou  94 m2, a  

                                 parc.č. 3546/20 ostatná plocha s výmerou  45 m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 30024552-182/99, aktualizovaným dňa 26.4.2004 
z pôvodnej parc.č. 3546, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti  Miroslavovi Kmeťovi a  manželke Vlaste Kmeťovej, rod. Janžovej za účelom 
usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  34.750,- Sk,  

 

j/        novovytvorená parc.č. 1127/119 zastavaná plocha  s výmerou  79 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 22822178-7/2004 z pôvodnej parcely číslo 1127/60 
v k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti,   

          novovytvorená  parc.č. 1694/219 ostatná plocha s výmerou  8 m2, a 

                                  parc.č. 3545/35  ostatná plocha s výmerou 120 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodných parc.č. 1694/74, 
a 3545/1 v k.ú. Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti  Vladimírovi Kubovi a  manželke Marte Kubovej, rod. Tomšíkovej za účelom 
usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  51.750,- Sk., 
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U z n e s e n i e  č. 305 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Orechové 

            novovytvorená parc.č. 738/2 zastavaná plocha s výmerou  3 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 10/04 z pôvodnej parc.č.738, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi Bartákovi, za účelom usporiadania 
pozemku pod jestvujúcim rodinným domom za dohodnutú kúpnu cenu  1.248,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  3.744,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 306 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená 

            parc.č. 2193/11 zastavaná plocha s výmerou  112 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 46/04 z pôvodnej parcely číslo 2193/1, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jánovi Vavrovi a manželke 
Ing.Zuzane Vavrovej, rod. Ondrlovej, za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome za 
dohodnutú kúpnu cenu  300,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  33.600,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 307 
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. Trenčianske Biskupice -  

           pozemku parc.č.  1127/68 zastavaná plocha s výmerou  1145 m2,   

           budovy súpisné číslo 2538 na pozemku parc.č. 1127/68 (objekt Domu humanity     

                                             Slovenského červeného kríža), 
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           zapísaných na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

           novovytvorenej parc.č. 1127/121 zastavaná plocha s výmerou 4420 m2,  

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-033-04 z pôvodných parciel č. 1127/1 
a 1127/64, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Slovenskému červenému krížu, územnému spolku Trenčín, Stromová 5, 91101 Trenčín, 
za účelom  prevádzkovania Domu humanity za dohodnutú  kúpnu cenu  1,-Sk. 

 Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................... 1,- Sk  
 
 

U z n e s e n i e  č. 308 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
n e s ch v a ľ u j e  

 
predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  -   pozemkov v k.ú. Trenčín,  

            parc.č. 1849/3 vo výmere    18 m2 
            parc.č. 1850/2 vo výmere    47 m2 
 parc. č. 1850/1 vo výmere  190 m2 
 parc. č. 1851/1 vo výmere  328 m2 
 parc. č. 1851/2 vo výmere  151 m2 
 parc. č. 1852 vo výmere   1104 m2 
 parc. č. 1853 vo výmere     207 m2 
           celková výmera spolu       2045 m2, 
ktorých výmera bude upresnená geometrickým plánom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 24.6.2004, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti spoločnosti s r.o. ADOZ, Pred poľom 8, 91101 Trenčín, za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu   za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje  ..................................................   3,067.500,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 309 
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. Istebník – areál rozostavaného NS Kvetná : 

 
- novovytvor. parc.č. 2/30 zastavaná plocha s výmerou 395 m², odčlenená GP č. 11749555-
03-03 zo dňa 05.09.2003 z parc.č. 2/1,   
-  parc.č. 2/20 zastavaná plocha                    s výmerou   43 m²,    
-  parc.č. 2/21 zastavaná plocha                    s výmerou   23 m²,    
s celkovou výmerou cca ...............................................  461 m²,     
 
v KN všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
prípravy územia pre investora LIDL, v.o.s. – výstavba obchodného centra a kruhového 
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objazdu za kúpnu cenu 800,- Sk/m². Kupujúcim je INTERNACIONAL CONSULTING, 
s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, resp. plnej moci s investorom LIDL, v.o.s. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 368.800,-Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 310 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1528/120, zast. plocha vo výmere 18 m2 v 

 k. ú. Trenčín pre Ing. Zdenka Grepla za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou 
za kúpnu cenu        .....            800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....       14.400,- Sk. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 311 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4/4, zast. plocha vo výmere 182 m2 v k. ú. 

Trenčín odčleneného z pozemku parc. č. 4, zast. plocha vo výmere 503 m2 geometrickým 
plánom č. 65/04 zo dňa 17.05.2004 pre HERBARIA, s.r.o. Trenčín, IČO 31443982 za 
účelom výstavby zázemia synagógy a realizácie zámeru „Zlatá ulička“ 
za cenu        .....         2.500,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....     455.000,- Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 312 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 809/12, zast. plocha vo výmere 600 m2 v k. ú. 

Kubra pre Ľubomíra Uherku za účelom výstavby polyfunkčnej budovy 
za cenu        .....         1.000,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....     600.000,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 313 
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 - 

novovytvorená 

                      parc.č. 2264/131 zastavaná plocha s výmerou  108 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 31041833-025-04 z pôvodnej parcely číslo 2264/41, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 5630 ako vlastník Ing.Ľuboš Straka a manželka JUDr.Iveta 
Straková, rod. Kolníková v celosti, za účelom usporiadania pozemku pre rozšírenie 
jestvujúcej miestnej komunikácie za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  162.000,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 314 
k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy 

m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  

súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín v správe 
mestských organizácií,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69,   s účinnosťou od 01.07.2004, nasledovný nehnuteľný majetok, 
vo vlastníctve Mesta Trenčín : 

 
1 a) investičnú akciu - stavbu „Spojovací chodník medzi ul. M. Aurélia a Matúšova 

v Trenčíne – SO 01 – rekonštrukcia chodníka a schodov“, v obstarávacej hodnote  
............................................................................................................................... 614.800,-Sk,  

   b) (celý) pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín, pod uvedenou stavbou (LV č. 1) – 
parc.č. 3283, k.ú. Trenčín, s výmerou 306 m², v hodnote (500,-Sk/m²) – spolu  : 153.000,-Sk. 
  

2 „Mobilná ľadová plocha“ v obstarávacej hodnote  
.................................................................................... 4,423.200,-Sk,  

3 a) investičnú akciu - stavbu „Chodník – ul. gen. Svobodu Trenčín“, v obstarávacej 
hodnote  ................................................................................... 814.206,01 Sk,  

    b) pozemky v k.ú. Trenčín pod stavbou, uvedenou pod písm. a) tohto bodu, 
nasledovne (zaokrúhlene) : 

– časť parc.č. 2180/5   s výmerou 110 m² (prepojenie na ul. Bazovského),  

– časť parc.č. 2337/50 s výmerou 368 m²,  
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– časť parc.č. 2316/43 s výmerou   48 m²,  

s celkovou výmerou ................................... 526 m², 

v celkovej hodnote (500,-Sk/m²) ........................................................................... 263.000,-Sk, 
 
4 investičnú akciu – stavebnú úpravu  „Rekonštrukcia chodníka – Považská ul. 

1707“, v obstarávacej hodnote  ........................................................................... 125.576,-Sk, 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 315 
k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy 

Správa mestských lesov, m.p.o. Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
z v e r u j e  
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  

súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín v správe 
mestských organizácií,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69,   do správy Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín, 
s účinnosťou od 01.07.2004, nasledovné nehnuteľnosti, vo vlastníctve Mesta Trenčín : 

 
1/ Pozemky v k.ú. Soblahov – areál chát Soblahov : 
 
a) parc.č. 3501/2 zastavané plochy s výmerou 1.964 m², 
b) parc.č. 3501/3 zastavané plochy s výmerou    400 m²,   
c) parc.č. 3501/4 zastavané plochy s výmerou    266 m²,   
d) parc.č. 3501/5 zastavané plochy s výmerou    108 m²,   
e) parc.č. 3501/6 zastavané plochy s výmerou    103 m², 
f) parc.č.  3501/7 zastavané plochy s výmerou      61 m², 
g) parc.č. 3501/8 ostatné      plochy s výmerou  9.209 m², na ktorom sa nachádza asfaltové   
    ihrisko, 
h) parc.č. 3501/9 ostatné      plochy s výmerou  2.748 m², 
 
s celkovou výmerou ........................................ 14.859 m², 
 

v KN všetky zapís. na LV č. 1172 v prospech vlastníka mesto Trenčín v celosti, 
v hodnote 500,-Sk/m² (pozemky boli v majetku mesta Trenčín k 01.01.2004), v celkovej 
hodnote ............................................................................................................. 7,429.500,-Sk, 
 
2/ Objekty a stavby v k.ú. Soblahov, na pozemkoch, uvedených v bode 1/ : 
 
a) súp.č. 21 na pozemku parc.č. 3501/3  v hodnote, ktorá bude upresnená znaleckým   
    posudkom a uvedená v protokole o zverení majetku, do správy SML, m.p.o., 
 
b) súp.č. 22 (chata pod Ostrým vrchom) na pozemku parc.č. 3501/4, v zostatkovej hodnote k   
    01.07.2004 ................................................................................................... 972.184,90 Sk, 
 

 34



c) súp.č. 65 na pozemku parc.č. 3501/5 v hodnote, ktorá bude upresnená znaleckým  
    posudkom a uvedená v protokole o zverení majetku, do správy SML, m.p.o. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 316 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 

škola, L. Novomeského 10, Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 

so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, zverenie majetku vo 
vlastníctva Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, L.Novomeského, Trenčín    
s účinnosťou od 01.07.2004 nasledovne:  
- nehnuteľný majetok Základnej školy ul. Saratovská, Trenčín k 30.06.2004: 

Trieda 1 – Budovy: v hodnote 4.887.701,- Sk 
Trieda 2 – Stavby : v hodnote    796.568,- Sk 

- hnuteľný majetok Základnej školy ul. Saratovská, Trenčín 
hodnota hnuteľného majetku bude upresnená v Protokole o prevzatí hnuteľného majetku  
vo vlastníctve Mesta Trenčín po inventúre k 30.06.2004 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 317 

k návrhu na zmenu časti uznesenia MsZ v Trenčíne č. 156 zo dňa 29.10.1998 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 156 zo dňa 29.10.1998, 

ktorým schválilo predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. 
Trenčín, novovytvorené parcely číslo : 

 
2315/192 v celosti                           za kúpnu cenu 27.200,-Sk,     
2315/150 v podiele 1/119-ina a 
2315/213 v podiele 1/119-ina, obe za kúpnu cenu      363,-Sk, 
2315/209 v podiele 1/42  -ina a   
2315/210 v podiele 1/42  -ina, obe za kúpnu cenu   4.287,-Sk,  
2315/152 v podiele 1/119-ina,      
2315/212 v podiele 1/119-ina a 
2315/213 v podiele 1/119-ina, všetky za kúpnu cenu  66,-Sk,  
  

celková kúpna cena teda spolu predstavuje sumu 31.916,-Sk, slovom 
tridsaťjedentisícdeväťstošestnásť slovenských korún, Ing. Miroslavovi Stanislavovi a manž. 
Dagmar Stanislavovej rod. Krajňákovej, obaja bytom Halalovka 32, Trenčín. 
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Lokalizácia nehnuteľností : garáže Vojenských stavieb – ul. Halalovka - Trenčín 

 
Zmena sa týka : 
 
1/ Predmetu predaja po schválení I. etapy obnovy katastra novým mapovaním 

(OKO I.), ktorý je aktualizovaný nasledovne : 
 

pozemok parc.č. 2315/192 v celosti,                   t.j. 35,00 m² za kúpnu cenu 28.000,-Sk (800,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/150 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,47 m² za kúpnu cenu      141,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/213 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,67 m² za kúpnu cenu      201,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/209 v podiele 1/42  -ina, t.j.   3,38 m² za kúpnu cenu   1.014,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/210 v podiele 1/42  -ina, t.j. 11,09 m² za kúpnu cenu   3.327,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/152 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,08 m² za kúpnu cenu        24,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/212 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,08 m² za kúpnu cenu        24,-Sk (300,-
Sk/m²), 
pozemok parc.č. 2315/213 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,07 m² za kúpnu cenu        21,-Sk (300,-
Sk/m²), 
 

2/ Celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 31.916,-Sk, na ...................... 32.752,-Sk. 
 
Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 156 zo dňa 

29.10.1998, zostávajú nezmenené.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 318 
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 236 zo dňa 26.2.2004 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

 zmenu uznesenia MsZ č. 236 zo dňa 26.2.2004, ktorým Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo ukončenie súdneho sporu vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod 
č.k. 12C 171/00 medzi žalobcom p. Danielom Bučekom, bytom Ul. M. Bela 11, Trenčín 
a žalovaným Mestom Trenčín vo veci vyplatenia primeranej náhrady za zabratie časti 
pozemku mimosúdnym vyrovnaním a to zaplatením čiastky v prospech žalobcu vo výške 
27.500,-Sk /čo predstavuje 500,-Sk/m2 za pozemok o výmere 55 m2/ a náhrady trov konania 
vo výške 2.460,-Sk. 
 
Zmena sa týka: 
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- výšky zaplatenia čiastky v prospech žalobcu z 27.500,-Sk /čo predstavuje 500,-Sk/m2 za 
pozemok o výmere 55 m2/ a náhrady trov konania vo výške 2.460,-Sk na 44.000,- /čo 
predstavuje 800,- Sk/m2 za pozemok o výmere 55 m2/ a úhrady trov konania každý v ½. 

 
 

U z n e s e n i e  č.  319 
k postupu – určenie kritérií pri predaji nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
postup pri predaji nasledovného nehnuteľného majetku mesta Trenčín:  

 
1. objekt Čipra na Zlatovskej ul.  
-  stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
2. objekt Putre na Legionárskej ul.  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
3. objekt Mierové námestie č. 15  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
4. objekt Mierové námestie č. 17  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
5. obchodný dom Južanka  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície.  

 
s podmienkou, že predmetné nehnuteľnosti sa budú predávať verejnou súťažou.  

 
 
 

U z n e s e n i e  č.  320 
k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy:  

• Základná škola v Trenčíne, Novomeského č. 10, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Saratovská ul., Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Východná ul. č. 9, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony č. 1, Trenčín 
• Základná škola v Trenčíne, P. Bezruča č. 66, Trenčín 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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z v e r u j e  
 
do správy:  
 
• Základnej školy v Trenčíne, Novomeského č. 10, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Saratovská ul., Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Východná ul. č. 9, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, Dlhé Hony č. 1, Trenčín 
• Základnej školy v Trenčíne, P. Bezruča č. 66, Trenčín 

 
hnuteľný majetok mesta Trenčín a to: 
 
názov     počet ks  inv.č.  cena v Sk/ks 
mobilné telefóny Nokia 3510i    10  118/038 – 047     2, 20 Sk 
          Spolu: 22,00 Sk 
 
pre každého riaditeľa vyššie uvedených škôl. Mobilné telefóny boli zakúpené za účelom 
zefektívnenia komunikácie riaditeľov so zriaďovateľom a z dôvodu výhodných 
ekonomických podmienok pri komunikácii cez zvoleného operátora. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č.  321 

k návrhu na vyňatie zvereného hnuteľného majetku Mesta Trenčín zo správy 
Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. a na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín 
do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o.  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ v y n í m a  
 
 zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. nasledovný hnuteľný majetok 
Mesta Trenčín: 
 
názov      inv.č.  obstar. hodnota       zostatk. hodnota 
motorové vozidlo Škoda 1203, 6/444/3151 45.116,00 Sk     0,00 Sk 
EČV TNB-99-53 
 
zverený protokolom č. 614/2002 z 13.12.2002, uznesením MsZ č. 191 zo dňa 24.10.2002. 
Motorové vozidlo je po znížení stavu počtu zamestnancov strediska služieb škole pre Školské 
zariadenia, m.r.o. Trenčín prebytočné. 
 
2/ z v e r u j e  
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 do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. vyššie uvedený majetok Mesta  
Trenčín: 
 
názov      inv.č.  obstar. hodnota       zostatk. hodnota 
motorové vozidlo Škoda 1203, 6/444/3151 45.116,00 Sk     0,00 Sk 
EČV TNB-99-53 
 
s účinnosťou od 1.5.2004, nakoľko Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. má záujem 
o využitie uvedeného vozidla.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 322 

k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy:  
• Centrum voľného času, Hviezdoslavova ul., Trenčín  
• Základná umelecká škola, Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

z v e r u j e  
 

do správy: 
 

• Centra voľného času, Hviezdoslavova ul., Trenčín 
• Základnej umeleckej školy, Trenčín 

 
názov     počet ks  inv.č.  cena v Sk/ks 
mobilné telefóny Nokia 3510i    2  118/049 – 050     2,25 Sk 
          Spolu:  4,50 Sk 
 
pre každého riaditeľa vyššie uvedenej školy a zariadenia. Mobilné telefóny boli zakúpené za 
účelom zefektívnenia komunikácie riaditeľov so zriaďovateľom a z dôvodu výhodných 
ekonomických podmienok pri komunikácii cez zvoleného operátora. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 323 
k návrhu na odpredaj demontovaných svietidiel  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj demontovaných svietidiel za cenu 20,- Sk/ks bez DPH.  
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U z n e s e n i e  č. 324 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel  

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

 
I.  
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2496 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 6, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6128, pozemku zast. parc. č. 2337/30 o 
výmere 377 m2, zapísaného na LV č. 6128, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
74/2264 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
32.130,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.145,- Sk  
Márii Šťastnej.  
Kúpna  cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených 30 %, t.j. 9.639,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.812,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2496 na Ul. M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 31 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2496 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2496". 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. 
 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1188 v 
Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 33, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5889, pozemku zast. parc. č.  1871 o 
výmere 2280 m2,   zapísaného na LV č. 5889, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 34 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu  61/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu 9.236,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15.070,- Sk     
Jozefovi Tekulovi. 

       Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 62 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 1188 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. 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.  
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III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2672 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo 5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5953,  pozemku zast. parc. č. 2175/6 o 
výmere 434 m2, zapísaného na LV č. 5953, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 16 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu  31/2284 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  8.481,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.930,- Sk   
Jozefovi Frankovi. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených 30 %, t.j. 2.544,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.969,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2672  Ulica Novomeského  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2672 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2672". Kupujúci vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1158 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601, pozemku zast. parc. č. 1863 o 
výmere 1131 m2, zapísaného na LV č. 6601, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 16  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
29/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
6.317,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7.025,- Sk  Anne Šubovej.      
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. 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 I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 320 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 17,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437, pozemku  zast. parc. č. 635/12 o 
výmere 1776 m2 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 m2, zapísaných 
na LV č. 1437, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 10  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  
82/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
30.223,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 35.555,- Sk   
Vladimírovi Královi a manž. Ivane Královej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 46 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta Trenčín 
1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. 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 I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2444 v 
Trenčíne, Ulica Mateja Bela, orientačné číslo 55, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6372, pozemku zast. parc. číslo 2315/13 o 
výmere 377 m2, zapísaného na LV č. 6372, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 26 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
73/2253 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
35.477,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.130,- Sk Mgr. Oľge 
Kajabovej.  

           Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
           zaplatených 30 %, t.j. 10.643,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.760,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2444  Ulica M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2444 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2444". Kupujúca vyhlásila, že  správu spoločných 
častí a zariadení  domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 686 v 
Trenčíne, Ulica Pádivého, orientačné číslo  5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2472, pozemku zast. parc. č.  644/1 o 
výmere 221 m2,   zapísaného na LV č. 2472, k. ú. Kubra, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  18  pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho               
podielu 35/964 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu  20.511,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.015,- Sk    
Jane Kráľovej.       
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  

           zaplatených 30 %, t.j. 6.153,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.872,- Sk. 
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V dome súp. č. 686  Ulica  Pádivého  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 686 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 686". 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. 
 
 
VIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1454 v 
Trenčíne, Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3577, spoluvlastníkom pozemku zast. parc. 
č. 1627/5 o výmere 1190 m2, zapísaného na LV č. 6569, k. ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č. 8  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 
48/816 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu cenu 
371.310,- Sk (vrátane pozemku)   
Ing. Jozefovi Zajacovi a manž. Mgr. Patrícii Zajacovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

Finančná a majetková komisia MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 27.04.2004 
odporučila odpredaj bytu. 
Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ v Trenčíne dňa 30.03.2004 odporučila 
odpredaj bytu.  
Uvedený byt sa predáva ako byt voľný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v znení noviel, na základe odporučenia Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 13.05.2004.  
 
V dome súp. č. 1571  Ulica Hurbanova je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1454 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1454“. Kupujúci  vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2 nachádzajúcej sa v dome súp. č. 310 v Trenčíne, Ul. Bavlnárska, orientačné č. 1 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk,  spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 659 o výmere 
505 m2, na ktorom je dom postavený,  priľ. pozemku zast. parc.č. 658/4 o výmere 652 m2 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemkoch 
v rozsahu 16/1058, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín; ďalej spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 658/5 o výmere 525 m2 
(vjazd do garáží) a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v rozsahu 16/228 za dohodnutú 
kúpnu cenu 20.463,- Sk, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1848, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín  
Ing. Pavlovi Uherkovi a manž. Anne Uherkovej, bytom Trenčín, Bavlnárska 310. 
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Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch vo výške 70.463,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 310, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz boli odpredané 3  garáže, 
po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 310 vo vlastníctve Mesta Trenčín 
8 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 6, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,53 
m2 nachádzajúcej sa v dome súp. č. 314 v Trenčíne, Ul. Bavlnárska, orientačné č. 6 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk,  spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 614 o výmere 
481 m2, na ktorom je dom postavený,  priľ. pozemkov zast. parc.č. 613/3 o výmere 656 m2, 
zast. parc.č. 613/5 o výmere 145 m2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach a  pozemkoch v rozsahu 16/1078, nehnuteľnosti sú zapísané na LV 
č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín; ďalej spoluvlastníckeho pozemku zast. 
parc.č. 613/4 o výmere 373 m2 (vjazd do garáží) a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v rozsahu 17/226 za dohodnutú kúpnu cenu 17.997,- Sk, nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 
1578, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín  
Dušanovi Capákovi a manž. Gabriele Capákovej, bytom Trenčín, Bavlnárska 314.  
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch vo výške 67.997,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 314, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz boli odpredané 4  garáže, 
po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 314 vo vlastníctve Mesta Trenčín 
7 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 
 
XI. 
1. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 3, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 22,60 
m2, nachádzajúcej sa pod obytným domom súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 
9, 11, spoluvlastníckeho podielu 23/1021 na spoločných častiach a zariadeniach domu za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a na pozemku zast. parc.č. 81/1 o výmere 398 m2, na 
ktorom je dom postavený, za dohodnutú kúpnu cenu 4.402,- Sk  
Ing. Borisovi Korčákovi a manž. Renáte Korčákovej, bytom Trenčín, Kožušnícka 87. 
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2015, k.ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 54.402,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 33/2004.  
 
2. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 9, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,40 
m2, pristavenej pri obytnom dome súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 9, 11 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a pozemku zast. parc.č. 81/3 o výmere 20 m2 za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.000,- Sk  
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Jane Krúpovej, bytom Trenčín, Považská 68. 
Nehnuteľnosti sú zapísané – dom na LV č. 2015, pozemok na LV č. 1, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 60.000,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 37/2004.  
 
3. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 10, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,40 
m2 pristavenej pri obytnom dome súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 9, 11 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a na pozemku zast. parc.č. 81/4 o výmere 20 m2  za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.000,- Sk  
Ing. Ladislavovi Dvorskému a manž. Valérii Dvorskej, bytom Trenčín, Partizánska 8. 
Nehnuteľnosti sú zapísané – dom na LV č. 2015, pozemok na LV č. 1, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 60.000,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 35/2004.  
V dome súp.č. 87, Ul. Kožušnícka sa nachádza 8 garáží, doteraz boli odpredané 2 garáže, po 
schválení odpredaja týchto 3 garáží, zostanú v dome súp.č. 87 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 
garáže. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu, garáže a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou pristúpenia k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov bytov v dome. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.  325 
k návrhu riešenia vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1. z a k l a d á  
 

spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom „Trenčín Invest, s.r.o.“ so 
sídlom Kniežaťa Pribinu 2, Trenčín.  

 
2. s ch v a ľ u j e  
 

a) peňažný vklad zakladateľa t.j. Mesta Trenčín vo výške 200 000,- Sk, ktorý bude 
tvoriť základné imanie spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“  

 
b) zakladateľskú listinu spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“  

 
c) zástupcov do orgánov spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“ – konateľov spoločnosti:  

Ing.  Anton Boc  
Ing. Ján Krátky  
Tomáš Krčula  
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3. o d p o r ú č a  
 

primátorovi mesta  
 
uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu s.r.o. Trenčín 

Invest so spoločnosťou J&T Global, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, v rozsahu 
celého obchodného podielu v zmysle predloženého návrhu.  
 
4. u k l a d á  
 

prednostke MsÚ zabezpečiť: 
 

a) odborný audit v spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o. ku dňu možného prevodu obchodného 
podielu.  

 
b) vloženie výlučne základného imania vo výške 200 tis. Sk do Trenčín Invest, s.r.o. Mestom 
Trenčín, pričom mesto nebude ručiť za žiadne úvery spojené s činnosťou Trenčín Invest, s.r.o. 
a žiadne ďalšie finančné majetkové a nemajetkové vklady nie sú plánované. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č.  326 
k Informácii o situácii v AS TRENČÍN, a.s.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Informáciu o situácii v AS TRENČÍN, a.s.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č.  327 

k Vyhodnoteniu plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004.  
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U z n e s e n i e  č. 328 
k návrhu na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004 s nasledovnými  zmenami 

a doplnkami:  
- znížiť finančné prostriedky na akciu Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín o 3 500 tis. Sk 

a zvýšiť o túto čiastku finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníkov v Trenčíne – časť 
Kubra. 

- vyčleniť čiastku 200 tis. Sk na vydanie knihy „Trenčín v starých pohľadniciach“.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č.  329 
k návrhu novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

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

 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín nasledovne: 
 

1. v článku 11 sa za odsek 5/ vkladá nový odsek 6/, ktorý znie: 
,,Cena nebytového priestoru uvedená v odseku 5/ tohto článku sa nevzťahuje na predaj 
nebytových priestorov nasledovných nehnuteľností: 

- Mierové námestie č. 9 
- Mierové námestie č. 15 
- Mierové námestie č. 17 
- Námestie sv. Anny č. 361 
- Hodžova č. 2201.“ 

 
2. v článku 11 sa doterajšie odseky 6/ a 13/ označujú ako odseky 7/ až 14/. 

 
3. Novelizácia VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
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U z n e s e n i e  č. 330 
k prevádzkovaniu, využitiu a správe kultúrnych stredísk  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zámer prevádzkovania, využitia a správy kultúrnych stredísk v súlade s predloženým 

návrhom so zohľadnením ďalších kultúrnych stredísk v priľahlých lokalitách mesta Trenčín.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 331 
k návrhu Zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín,  m.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č.  332 

k návrhu Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta 
Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e  
 

Zásady vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta Trenčín 
so zmenami predloženými predkladateľom materiálu a to: v článku 14 ods. 1 vypustiť slovo 
„vnútornom“ a v ods. 2 vypustiť slovo “ich“.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č.  333 

k návrhu na Vymedzenie úloh komisií MsZ v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Vymedzenie úloh komisií MsZ v Trenčíne.  
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U z n e s e n i e  č. 334 
k návrhu na menovanie riaditeľa Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
m e n u j e  

 
Ing. Eriku Vravkovú do funkcie riaditeľky Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín 

dňom 1.7.2004.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r         JUDr. Iveta  O r g o n í k o v á 
             primátor                  prednostka  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
Ing. Anton Boc, dňa ................................................................................................ 
 
 
Ing. Štefan S ý k o r č i n, dňa ................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 29.6.2004 
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