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U Z N E S E N I A  
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 

dňa 25. februára 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 558 
k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín za II. polrok 2009 a  
k Informatívnej správe o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1. b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín za II. polrok 2009 a  
Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2009 
 

2. u k l a d á 
 

prednostovi MsÚ 
 
vypracovať a predložiť na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

Informatívnu správu o stave školstva. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 559 
k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 

Trenčín za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 

Trenčín za rok 2009. 
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U z n e s e n i e  č. 560 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – 

pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 977/1 ostatná plocha o výmere 200 m2 pre Milana 
Meda, za účelom chovu včiel, za cenu 0,18 €/m2 ročne, na dobu neurčitú s účinnosťou od 
1.5.2010 
  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 977/1ostatná plocha 
o výmere 200 m2 pre Milana Meda, za účelom chovu včiel, za cenu 0,18 €/m2 ročne, na 
dobu neurčitú s účinnosťou od 1.5.2010. 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................ 36 € ( 1.084,50 Sk)    

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 561 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 

prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – 
pozemku v k.ú. Trenčín časť parc.č. 1675/1 lesný pozemok o výmere  100 m2, pre Ing. 
Mariána Hrušku , za účelom chovu včiel, za cenu 0,18 €/m2, na  dobu neurčitú s účinnosťou 
od 1.3.2010 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín časť parc.č. 1675/1 lesný 
pozemok o výmere  100 m2, pre Ing. Mariána Hrušku , za účelom chovu včiel, za cenu 0,18 
€/m2, na  dobu neurčitú s účinnosťou od 1.3.2010. 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................. 18 €  542,- Sk) 
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U z n e s e n i e  č. 562 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 

  prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – 
pozemku v k.ú. Kubra, novovytvorená parc.č. 2331/2 zastavaná plocha o výmere 146 m2, pre 
Petra Minárecha, za účelom vytvorenia oddychového priestoru a využívania pozemku ako 
detského ihriska, za cenu 0,18 €/m2 ročne, na dobu do 31.12.2010 
  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubra, novovytvorená parc.č. 2331/2 
zastavaná plocha o výmere 146 m2, pre Petra Minárecha, za účelom vytvorenia 
oddychového priestoru a využívania pozemku ako detského ihriska, za cenu 0,18 €/m2 ročne, 
na dobu do 31.12.2010. 
Celkové ročné nájomné predstavuje .....................................................26,28 € (792,- Sk) 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 563 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – 

pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 92/1 zastavaná plocha o výmere 197 m2, pre Pavla 
Ragulu, Ing. Denisu Ragulovú, MUDr. Eugena Szépa, Danicu Pálkovú a Martu 
Cicoňovú, za účelom vjazdu do dvora a parkovanie osobných motorových vozidiel, za cenu 
2,32 €/m2 ročne, na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2010    

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 92/1 zastavaná plocha 
o výmere 197 m2, pre Pavla Ragulu, Ing. Denisu Ragulovú, MUDr. Eugena Szépa, 
Danicu Pálkovú a Martu Cicoňovú, za účelom vjazdu do dvora a parkovanie osobných 
motorových vozidiel, za cenu 2,32 €/m2 ročne, na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2010    
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................... 457,04 €  (13.769,- Sk) 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 564 
k Návrhu na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemkov vo vlastníctve a 

spoluvlastníctve Mesta Trenčín pre SR – Slovenskú správu ciest za účelom uloženia 
inžinierskych sietí v súvislosti so stavbou I./61 Most – Trenčín na obdobie jedného roka od 
odovzdania staveniska dodávateľovi stavebných prác, predpokladaný začiatok nájmu je marec 
2010. 
Ide o pozemky:  
1/ k.ú. Trenčianske Biskupice: 
a) časť parc.č. 397/3 o výmere 251 m2, z toho predmetom nájmu bude 64 m2, za cenu 

určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 174,78 €, 

b) časť parc.č. 397/4 o výmere 282 m, z toho predmetom nájmu bude 165 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 450,62 €, 

c) časť parc.č. 398/3 o výmere 969 m2, z toho predmetom nájmu bude 969 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 2.646,34 €, 

d) časť parc.č. 397/2 o výmere 535 m2, z toho predmetom nájmu bude 202 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 551,66 €, 

e) časť parc.č. 468/247 o výmere 1046 m2, z toho predmetom nájmu bude 104 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 4,841 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 503,46 €, 

 
2/ k.ú. Zlatovce: 
a) časť parc.č. 44/2 o výmere 2979 m2, z toho predmetom nájmu bude 157 m2, za cenu 

určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 354,19 €, 

b) časť parc.č. 44/1 o výmere 33.702 m2, z toho predmetom nájmu bude 126 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 284,26 €, 
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c) časť parc.č. 26/1 o výmere 15.826 m2, z toho predmetom nájmu bude 63 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 142,13 €, 

d) časť parc.č. 189 o výmere 8.233 m2, z toho predmetom nájmu bude 48 m2 a     262 m2, za 
cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 699,36 €, 

e) časť parc.č. 11/1 o výmere 585 m2, z toho predmetom nájmu bude 128 m2,       147 m2 
a 248 m2, pričom spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú 
znaleckým posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje 
čiastku 808,03 €, 

f) časť parc.č. 20/29 o výmere 47.144 m2, z toho predmetom nájmu bude 291 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 
449,59 €, 

g) časť parc.č. 20/108 o výmere 156 m2, z toho predmetom nájmu bude 61 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 94,24 
€, 

h) časť parc.č. 20/54 o výmere 2.385 m2, z toho predmetom nájmu bude 44 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 67,98 
€, 

i) časť parc.č. 20/55 o výmere 1.094 m2, z toho predmetom nájmu bude 45 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 69,52 
€, 

j) časť parc.č. 20/3 o výmere 4.507 m2, z toho predmetom nájmu bude 101 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 43158/45840, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 
156,04 €. 

Celková výmera, ktorá bude predmetom nájmu, predstavuje 3.162,69 m2. 
Celková výška ročného nájomného predstavuje čiastku ...... 7.452,20,- € (224.505,- Sk) 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ s ch v a ľ u j e  
 

prenájom pozemkov vo vlastníctve a spoluvlastníctve Mesta Trenčín pre SR – 
Slovenskú správu ciest za účelom uloženia inžinierskych sietí v súvislosti so stavbou I./61 
Most – Trenčín na obdobie jedného roka od odovzdania staveniska dodávateľovi stavebných 
prác, predpokladaný začiatok nájmu je marec 2010. 
Ide o pozemky:  
1/ k.ú. Trenčianske Biskupice: 
f) časť parc.č. 397/3 o výmere 251 m2, z toho predmetom nájmu bude 64 m2, za cenu 

určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 174,78 €, 

g) časť parc.č. 397/4 o výmere 282 m, z toho predmetom nájmu bude 165 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 450,62 €, 
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h) časť parc.č. 398/3 o výmere 969 m2, z toho predmetom nájmu bude 969 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 2.646,34 €, 

i) časť parc.č. 397/2 o výmere 535 m2, z toho predmetom nájmu bude 202 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,731 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 551,66 €, 

j) časť parc.č. 468/247 o výmere 1046 m2, z toho predmetom nájmu bude 104 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 4,841 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 503,46 €, 

 
 
2/ k.ú. Zlatovce: 
k) časť parc.č. 44/2 o výmere 2979 m2, z toho predmetom nájmu bude 157 m2, za cenu 

určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 354,19 €, 

l) časť parc.č. 44/1 o výmere 33.702 m2, z toho predmetom nájmu bude 126 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 284,26 €, 

m) časť parc.č. 26/1 o výmere 15.826 m2, z toho predmetom nájmu bude 63 m2, za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 142,13 €, 

n) časť parc.č. 189 o výmere 8.233 m2, z toho predmetom nájmu bude 48 m2 a     262 m2, za 
cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 2,256 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom 
predstavuje čiastku 699,36 €, 

o) časť parc.č. 11/1 o výmere 585 m2, z toho predmetom nájmu bude 128 m2,       147 m2 
a 248 m2, pričom spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú 
znaleckým posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje 
čiastku 808,03 €, 

p) časť parc.č. 20/29 o výmere 47.144 m2, z toho predmetom nájmu bude 291 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 
449,59 €, 

q) časť parc.č. 20/108 o výmere 156 m2, z toho predmetom nájmu bude 61 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 94,24 
€, 

r) časť parc.č. 20/54 o výmere 2.385 m2, z toho predmetom nájmu bude 44 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 67,98 
€, 

s) časť parc.č. 20/55 o výmere 1.094 m2, z toho predmetom nájmu bude 45 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 21579/22920, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 69,52 
€, 

t) časť parc.č. 20/3 o výmere 4.507 m2, z toho predmetom nájmu bude 101 m2, pričom 
spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín je 43158/45840, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 1,641 €/m2 ročne, celkový ročný prenájom predstavuje čiastku 
156,04 €. 

Celková výmera, ktorá bude predmetom nájmu, predstavuje 3.162,69 m2. 
Celková výška ročného nájomného predstavuje sumu ... 7.452,20,- € (224.505,- Sk) 
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U z n e s e n i e  č. 565 
k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, 

novovytvorená parc.č. 2180/373 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 a novovytvorená 
parc.č. 2180/374 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, obe odčlenené GP č. 102/2009 
z pôvodnej parc.č. 2180/257 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1658 m2, za účelom 
vysporiadania pozemku pod stavbou okapového chodníka okolo objektu kioskovej 
transformačnej stanice k výstavbe bytových domov   1 – 4 na Liptovskej ul., pre MONOLIT 
Slovakia, s.r.o. za kúpnu cenu 49,7909,- €/m2 (1.500,- Sk/m2).  
Celková kúpna cena predstavuje ..................................... 348,53,- €  (10.500,-  Sk) 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2/ s ch v a ľ u j e  
 

predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2180/373 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2 m2 a novovytvorená parc.č. 2180/374 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 5 m2, obe odčlenené GP č. 102/2009 z pôvodnej parc.č. 2180/257 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1658 m2, za účelom vysporiadania pozemku pod stavbou okapového 
chodníka okolo objektu kioskovej transformačnej stanice k výstavbe bytových domov   1 – 4 
na Liptovskej ul., pre MONOLIT Slovakia, s.r.o. za kúpnu cenu 49,7909,- €/m2 (1.500,- 
Sk/m2).  
Celková kúpna cena predstavuje ........................................ 348,53,- €  (10.500,-  Sk) 
 

 
U z n e s e n i e  č. 566 

k Návrhu na predaj  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj spoluvlastníckeho podielu vo 

výške 31/1380 na pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - 
novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená 
GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, 
zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom, za 
kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) pre Denisu Bielčikovú rod. Bielčikovú. Na 
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 20,51 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................. 680,72 € (20.507,- Sk) 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
2/ s ch v a ľ u j e 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1380 na pozemku vrátane stavby 
parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2315/590 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 913 m2, odčlenená GP č. 36335924-033-09 z parc.č. 2315/456 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2.584 m2, zapísaný na LV č. 1, za účelom vysporiadania 
parkoviska postaveného pre bytový dom, za kúpnu cenu vo výške 33,19,- €/m2 (1.000,- Sk) 
pre Denisu Bielčikovú rod. Bielčikovú. Na spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 20,51 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................ 680,72 € (20.507,- Sk) 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 567 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemku v k.ú. Trenčín - 

parc.č. 2639/69 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, odčlenená GP č. 7-03-08/22 
z pôvodnej parc.č. 2639/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6751m2, zapísaný na LV č. 
1, pre Patrika Chmelu za účelom rozšírenia loggie prislúchajúcej k bytu vo vlastníctve 
nadobúdateľa, za kúpnu cenu vo výške  26,55,- €/m2 (800,- Sk)  
Celková kúpna cena predstavuje .............................................. 132,75,- €  (4.000,-  Sk) 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
2/ s ch v a ľ u j e  
 

predaj pozemku v k.ú. Trenčín - parc.č. 2639/69 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 5 m2, odčlenená GP č. 7-03-08/22 z pôvodnej parc.č. 2639/4 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6751m2, zapísaný na LV č. 1, pre Patrika Chmelu za účelom rozšírenia 
loggie prislúchajúcej k bytu vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu vo výške  26,55,- 
€/m2 (800,- Sk)  
Celková kúpna cena predstavuje ........................................... 132,75,- €  (4.000,-  Sk) 
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U z n e s e n i e  č. 568 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín v podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – pozemku 

v k.ú. Záblatie, časť parc.č. 3 zast. plocha o výmere 20 m2 pre Miroslava Kriška,  za účelom 
parkovania osobného motorového vozidla, za cenu 0,66 €/m2 ročne, na dobu 2 rokov 
s účinnosťou od 01.01.2010. 
  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie, časť parc.č. 3 zast. plocha 
o výmere 20 m2 pre Miroslava Kriška,  za účelom parkovania osobného motorového vozidla, 
za cenu 0,66 €/m2 ročne, na dobu 2 rokov s účinnosťou od 01.01.2010. 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................ 13,20 €     

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 569 
k Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín  podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – prenájom  nehnuteľnosti – pozemku 

v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 2509/13 zast. plocha o výmere 28 m2 pre CHORVÁT, s.r.o. 
Trenčianska Turná, za účelom parkovania autobusu, za cenu 9,95 €/m2 ročne, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou od 01.03.2010. 
  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 

prenájom  nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 2509/13 zast. plocha 
o výmere 28 m2 pre CHORVÁT, s.r.o. Trenčianska Turná, za účelom parkovania 
autobusu, za cenu 9,95 €/m2 ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.03.2010. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................   278,60 €     
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U z n e s e n i e  č. 570 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín  podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Ing. Henrichom 

Pavlíkom a manž. Evou  rod. Zbudilovou a to :  
 
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín a to: 

- pozemok parc.č. 2638/54 zastavaná plocha o výmere 224 m2,  
- pozemok parc.č. 2638/20 zastavaná plocha o výmere 2203 m2, 
- novovytvorená parc.č. 2639/68 zastavaná plocha o výmere 476 m2, odčlenená GP 
č.17905095-087-09 z parc.č. 2639/4 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina   

- novovytvorená parc.č. 3445/8 vodná plocha o výmere 19 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/9 vodná plocha o výmere 80 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/10 vodná plocha o výmere 23 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/11 vodná plocha o výmere 285 m2  
- novovytvorená parc.č.  3445/17 vodná plocha o výmere 102 m2, 
 
Ostatné novovytvorené parcely sú  odčlenené GP č. 31041833-004-10 z EKN parc.č. 
3445, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina. 

 
Celková výmera predstavuje  3.412 m2. 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Henricha Pavlíka a manž.  Evy Pavlíkovej rod.  
Zbudilovej a to:  

- pozemok parc.č. 1182/11 ostatné plochy o výmere 164 m2, v k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

- pozemok parc.č. 514/113 ostatné plochy o výmere 91 m2, v k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

- pozemok parc.č. 2640/33 ostatné plochy o výmere 367 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc.č. 2640/38 ostatné plochy o výmere 735 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc.č. 3444/6 trvalé trávnaté plochy o výmere 274 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc .č. 514/3  ostatná plocha o výmere 1596 m2, v k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 514/117 ostatná plocha o výmere 22 m2, k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 514/145 ostatná plocha o výmere 5 m2, k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 1182/12 ostatná plocha o výmere 45 m2, k.ú. Trenčianske Biskupice 
- pozemok parc.č. 3444/4 zastavaná plocha o výmere 113 m2, k.ú. Trenčín    

Celková výmera predstavuje  3412 m2. 
 
Účelom zámeny je pre Mesto Trenčín získanie pozemkov pre výstavbu nových rodinných 
domov pre občanov dotknutých MŽT a vysporiadanie pozemkov pod mestskými 
komunikáciami. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/  s ch v a ľ u j e   
 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Ing. Henrichom Pavlíkom a manž. Evou 
nasledovne :  
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín a to: 

- pozemok parc.č. 2638/54 zastavaná plocha o výmere 224 m2,  
- pozemok parc.č. 2638/20 zastavaná plocha o výmere 2203 m2, 
- novovytvorená parc.č. 2639/68 zastavaná plocha o výmere 476 m2, odčlenená GP 
č.17905095-087-09 z parc.č. 2639/4 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina   

- novovytvorená parc.č. 3445/8 vodná plocha o výmere 19 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/9 vodná plocha o výmere 80 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/10 vodná plocha o výmere 23 m2,  
- novovytvorená parc.č. 3445/11 vodná plocha o výmere 285 m2  
- novovytvorená parc.č.  3445/17 vodná plocha o výmere 102 m2, 
 
Ostatné novovytvorené parcely sú  odčlenené GP č. 31041833-004-10 z EKN parc.č. 
3445, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina. 

 
Celková výmera predstavuje  3.412 m2. 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve  Ing. Henricha Pavlíka a manž.  Evy Pavlíkovej rod.  
Zbudilovej a to:  

- pozemok parc.č. 1182/11 ostatné plochy o výmere 164 m2, v k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

- pozemok parc.č. 514/113 ostatné plochy o výmere 91 m2, v k.ú. Trenčianske 
Biskupice 

- pozemok parc.č. 2640/33 ostatné plochy o výmere 367 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc.č. 2640/38 ostatné plochy o výmere 735 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc.č. 3444/6 trvalé trávnaté plochy o výmere 274 m2, v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc .č. 514/3  ostatná plocha o výmere 1596 m2, v k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 514/117 ostatná plocha o výmere 22 m2, k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 514/145 ostatná plocha o výmere 5 m2, k.ú. Trenč. Biskupice 
- pozemok parc.č. 1182/12 ostatná plocha o výmere 45 m2, k.ú. Trenčianske Biskupice 
- pozemok parc.č. 3444/4 zastavaná plocha o výmere 113 m2, k.ú. Trenčín    

Celková výmera predstavuje  3412 m2. 
 
Účelom zámeny je pre Mesto Trenčín získanie pozemkov pre výstavbu nových rodinných 
domov pre občanov dotknutých MŽT a vysporiadanie pozemkov pod mestskými 
komunikáciami. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
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U z n e s e n i e  č. 571 
k Návrhu na určenie prevodu majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín za prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
u r č u j e  

 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj nehnuteľností – pozemkov 

v k.ú. Trenčianske Biskupice (Záhumenská ul.): 
 

a) novovytvorená parc.č. 321/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,  odčlenená 
GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2, pre 
Vlastu Skovajsovú za účelom vysporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou, za 
kúpnu cenu 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2).  

      Celková kúpna cena predstavuje 557,55 € (16.797,- Sk) 
 
b) novovytvorená parc.č. 321/86 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,  

odčlenená GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 
m2, pre Ing. Mariána Filimpochera a manž. Beátu rod. Čermanovú za účelom 
vysporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou, za kúpnu cenu 26,55 €/m2       (800,- 
Sk/m2). 

      Celková kúpna cena predstavuje 557,55 € (16.797,- Sk) 
 
c) novovytvorená parc.č. 321/87 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,  

odčlenená GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 
m2, pre Rudolfa Klundu a manž. Oľgu rod. Panákovú za účelom vysporiadania 
pozemku pod jestvujúcou garážou, za kúpnu cenu 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2).  

      Celková kúpna cena predstavuje 557,55 € (16.797,- Sk) 
 
d) novovytvorená parc.č. 321/88 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, odčlenená 

GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2, pre 
Richarda Filimpochera za účelom vysporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou, 
za kúpnu cenu 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2).  

      Celková kúpna cena predstavuje 557,55 € (16.797,- Sk) 
 
e) novovytvorená parc.č. 321/89 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2,  

odčlenená GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 
m2, pre Jarmilu Staňovú za účelom vysporiadania pozemku pod jestvujúcou 
garážou, za kúpnu cenu 26,55 €/m2 (800,- Sk/m2).  

      Celková kúpna cena predstavuje 663,75 € (19.996,- Sk) 
 
f) novovytvorená parc.č. 321/90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, odčlenená 

GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2, do 
podielového spoluvlastníctva v podiele 1/5 pre Vlastu Skovajsovú,  Ing. Mariána 
Filimpochera a manž. Beátu rod. Čermanovú,  Rudolfa Klundu a manž. Oľgu 
rod. Panákovú, Richarda Filimpochera, Igora Valašíka a manž. Margarétu rod. 
Zlatovskú za účelom vysporiadania prístupovej komunikácie k jestvujúcim garážam 
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a oddychovej zóne, za kúpnu cenu 9,95,- €/m2 (300,- Sk/m2). Na spoluvlastnícky 
podiel 1/5 pripadá výmera 10,8 m2 a kúpna cena vo výške 107,46 €. 
Celková kúpna cena predstavuje 537,30 € (16.187,- Sk). 
 

g) novovytvorená parc.č. 321/91 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, odčlenená 
GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2, pre 
Igora Valašíka a manž. Margarétu rod. Zlatovskú za účelom vytvorenia 
oddychovej zóny za kúpnu cenu 16,59,- €/m2 (500,- Sk/m2). Celková kúpna cena 
predstavuje 1.011,99 € (30.487,- Sk). 

 
h) novovytvorená parc.č. 321/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, odčlenená 

GP č. 40191974-25/2009 z pôvodnej parc.č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2, pre 
Ing. Mariána Filimpochera a manž. Beátu rod. Čermanovú za účelom vytvorenia 
oddychovej zóny za kúpnu cenu  16,59,- €/m2 (500,- Sk/m2).  

      Celková kúpna cena predstavuje 696,78 € (20.991,- Sk), 
 

schválený uznesením MsZ č. 464 zo dňa 25.06.2009 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 572 
k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností - pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2180/342 zastavané plochy 

a nádvorie o výmere 355 m2 za kúpnu cenu 1,- € a stavby obslužnej komunikácie  postavenej 
na predmetnom pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín, ktoré bude správcom komunikácie, 
od MONOLIT Slovakia, s.r.o., za kúpnu cenu 1,- €. Na stavbu komunikácie bolo vydané 
Kolaudačné rozhodnutie č.j. SpSÚ 834/2009-003/Zm, PK, MsÚ 84194/2009 zo dňa 
21.08.2009, ktoré je právoplatné dňom 31.08.2009. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................ 2,- €  (60,-  Sk) 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 573 
k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností - pozemkov za účelom vysporiadania pozemkov pod 

komunikáciou využívanou v rámci „Priemyselnej zóny –  Trenčín, Bratislavská ulica“ ako aj 
v rámci stavby „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“, za kúpnu cenu 11,62 €/m2              
(350,- Sk/m2) v celosti od Doprastav, a.s.  do vlastníctva Mesta Trenčín.  
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Ide o pozemky: 
 
1/ v k.ú. Záblatie: 

a) parc.č. 802/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2, 
b) parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 131 m2, 
c) parc.č. 802/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
d) parc.č. 802/11 ostatná plocha o výmere 4 m2, 
e) parc.č. 802/15 ostatná plocha o výmere 25 m2, 
f) parc.č. 802/17 ostatná plocha o výmere 14 m2, 

 
2/ v k.ú. Zlatovce: 

a) parc.č. 15/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 
            b) parc.č. 15/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2, 

c) parc.č. 15/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, 
celková výmera predstavuje 1.293 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................... 15.024,66 € (452.633,- Sk) 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 574 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 269 zo dňa 26.06.2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 269 zo dňa 26.6.2008, ktorým 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 
 
1.  
predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – objekt  Kultúrneho strediska na Ul.  28. októbra č. 
2 v Trenčíne, súp.č. 1168 a pozemky parc.č. 756/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2262 m2, novovytvorená  parc. č. 756/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m2 
a novovytvorená parc. č. 756/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2 spoločnosti 
ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín za účelom prestavby objektu kultúrneho strediska na 
„Polyfunkčný objekt – Ul. 28. októbra – Trenčín“, s nasledovnými podmienkami:  
 
a/ predaj objektu kultúrneho strediska so súp.č. 1168 a pozemkov parc.č. 756/4 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2262 m2 (pozemok pod budovou KS), novovytvorená parc. č. 
novovytvorená  parc. č. 756/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m2 (priľahlý 
pozemok k budove KS)  a novovytvorená  parc. č. 756/37 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmre 103 m2 (vstup do plánovaných podzemných garáží) za kúpnu cenu určenú 
znaleckým posudkom č. 4/2008 vypracovaným spoločnosťou TREFA, s.r.o. Trenčín    vo 
výške 21.604.000,- Sk,  z toho: 

- cena za budovu s.č. 1168 predstavuje 13,804.000,- Sk vrátane DPH 
- celková kúpna cena za pozemky parc. č. 756/4, novovytvorená parc. č. 756/36 

a 756/37 predstavuje 7,800.000,- Sk (priemerná hodnota pozemku za m2 je 2.794,70 
Sk) 
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b/ asanácia pôvodného objektu bude realizovaná na náklady kupujúceho po nadobudnutí 
právoplatnosti územného rozhodnutia na výstavbu nového „polyfunkčného objektu“ 
 
c/ kupujúci bude zaviazaný v novom „polyfunkčnom objekte“ vybudovať nové priestory 
s funkciou pôvodného kultúrneho strediska o výmere 985 m2, ktoré budú  využívané pre 
kultúrne a spoločenské aktivity 
 
d/ po kolaudácii „polyfunkčného objektu“ kupujúci predá Mestu Trenčín  nebytový priestor  
a podiel na pozemku, ktorý bude zabezpečovať funkciu pôvodného kultúrneho strediska - za 
kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 4/2008 vypracovaným spoločnosťou TREFA, 
s.r.o. Trenčín vo výške východiskovej hodnoty, t.j. 21.938,- Sk vrátane DPH/m2  
nebytového priestoru, celková kúpna cena pri výmere 985 m2 nového nebytového 
priestoru predstavuje 21,608.930,- Sk vrátane DPH. Kúpna cena za podiel na pozemku, 
ktorý bude zodpovedať novému nebytovému priestoru kultúrneho strediska, je stanovená na 
základe  znaleckého posudku č. 4/2008 vypracovaným spoločnosťou TREFA, s.r.o. Trenčín 
vo výške  2.794,70 Sk/m2. Veľkosť podielu na pozemku nového nebytového priestoru 
kultúrneho strediska bude stanovená pomerom výmery nebytového priestoru kultúrneho 
strediska k celkovej výmere nebytového priestoru kultúrneho strediska a „polyfunkčného 
objektu“ po kolaudácii stavby. 
 
e/ kúpna cena za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v celkovej výške  
21.604.000,- Sk,   bude uhradená  formou vzájomného započítania kúpnej ceny za nový 
nebytový priestor o výmere 985 m2 vo výške 21,608.930,- Sk  a kúpnej ceny za príslušný 
podiel na pozemku vo výške 2.794,70 Sk/m2, ktorý nadobudne mesto do vlastníctva po 
kolaudácii stavby 
 
f/ kupujúci bude zaviazaný, že v prípade nesplnenia podmienky vybudovania priestorov 
nového kultúrneho strediska v termíne do 24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia na výstavbu nového „polyfunkčného objektu“ a ich následného prevodu 
do vlastníctva Mesta Trenčín bude povinný uhradiť kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom  a to vo výške  východiskovej hodnoty, t.j. vo výške 57,423.000,- Sk z toho 

- cena za budovu s.č. 1168 predstavuje 49,623.000,- Sk vrátane DPH 
- celková kúpna cena za pozemky parc. č. 756/4, novovytvorená parc. č. 756/36 

a 756/37 predstavuje 7,800.000,- Sk (priemerná hodnota pozemku za m2 je 2.794,70 
Sk)  

 
g/ projekt nového kultúrneho strediska bude vypracovaný na základe požiadaviek mesta 
(dispozičné riešenie, použité materiály a pod., tak aby bola dodržaná kúpna cena nového 
nebytového priestoru vo výške 21.938,- Sk vrátane DPH/m2   
 
h/ po kolaudácii a nadobudnutí nového kultúrneho strediska do vlastníctva mesta bude 
uzatvorená nová Zmluva o výpožičke s Kultúrnym centrom, o.z., resp. dodatok k existujúcej 
zmluve o výpožičke 
 
 
2.  
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľností v k.ú. Trenčín – 
nebytového priestoru  kultúrneho strediska na Ul.  28. októbra č. 2 v Trenčíne a príslušný 
podiel na pozemku, ktorý bude zabezpečovať funkciu pôvodného kultúrneho strediska od 
spoločnosti ADOZ, s.r.o., Trenčín – 
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• kúpna cena nebytového priestoru je  určená znaleckým posudkom č. 4/2008 
vypracovaným spoločnosťou TREFA, s.r.o. Trenčín vo výške východiskovej 
hodnoty, t.j. 21.938,- Sk vrátane DPH/m2  nebytového priestoru, celková kúpna 
cena pri výmere 985 m2 nového nebytového priestoru predstavuje 21,608.930,- 
Sk vrátane DPH.  

• kúpna cena za podiel na pozemku, ktorý bude zodpovedať novému nebytovému 
priestoru kultúrneho strediska, je stanovená na základe  znaleckého posudku č. 4/2008 
vypracovaným spoločnosťou TREFA, s.r.o. Trenčín vo výške  2.794,70 Sk/m2. 
Veľkosť podielu na pozemku nového nebytového priestoru kultúrneho strediska bude 
stanovená pomerom výmery nebytového priestoru kultúrneho strediska k celkovej 
výmere nebytového priestoru kultúrneho strediska a „polyfunkčného objektu“ po 
kolaudácii stavby.  

Kúpa predmetných nehnuteľností bude realizovaná až po kolaudácii predmetnej stavby. 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 575 
k Návrhu na výpožičku nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  u r č u j e  
 

výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – nebytové priestory 
pre Kultúrne centrum STRED, občianske združenie, o celkovej výmere 1608 m2 - objekt 
KS Dlhé Hony na Ul. 28. októbra č. 2 v Trenčíne, ktoré budú využívané na účely vyplývajúce 
z činnosti združenia, najmä usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, 
na dobu neurčitú od 01.03.2010 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
2/ s ch v a ľ u j e  
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín 
a vypožičiavateľom – Kultúrne centrum STRED, občianske združenie, na nebytové 
priestory o celkovej výmere 1608 m2 - objekt KS Dlhé Hony na Ul. 28. októbra č. 2 
v Trenčíne, ktoré budú využívané na účely vyplývajúce z činnosti združenia, najmä 
usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, na dobu neurčitú od 
01.03.2010 
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U z n e s e n i e  č. 576 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 350 zo dňa 23.10.2008 a na 

výpožičku futbalového štadiónu Opatová  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
v z.n.p. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1/  r u š í   
 
uznesenie č. 350, ktorým schválilo uzatvorenie Zmluvy o výpožičke futbalového 

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

 
výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemkov parc.č. 

450 ostatná plocha o výmere 14329 m2, parc.č. 449 ostatná plocha o výmere 86 m2 a budovy 
so súp.č. 244, k.ú. Opatová  pre TJ Družstevník Opatová, za účelom prevádzkovania 
futbalového štadiónu, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2010 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
3/  s ch v a ľ u j e  
 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín 
a vypožičiavateľom – TJ Družstevník Opatová, na nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta 
Trenčín - pozemky parc.č. 450 ostatná plocha o výmere 14329 m2, parc.č. 449 ostatná plocha 
o výmere 86 m2 a budovu so súp.č. 244, k.ú. Opatová, ktorý bude využívané za účelom 
prevádzkovania futbalového štadiónu, na dobu neurčitú od 01.01.2010 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 577 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 438 zo dňa 29.04.2009 a na kúpu a predaj 

nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
I.   r u š í 

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 438 zo dňa 29.4.2009, ktorým 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uzavretie zmluvy o  budúcej zámennej zmluve, 
predmetom ktorej bude budúca zámena nehnuteľností: 
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nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 317  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 108 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2, parc. č. 109/1 záhrada 
o výmere 197 m2 a parc.č. 109/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 zapísané na 
liste vlastníctva č. 1191 ako vlastník Jozef Škvarenina a manž. Emília v podiele 1/1 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Istebník 
- pozemok parc. č. 55/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2 zapísané na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle projektovej dokumentácie 
vypracovanej projektantom Ing. arch. Milanom Rožníkom na pozemku parc. č. 55/7 v k.ú. 
Istebník a ktorý bude po kolaudácii stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
 
K prípadnému finančnému vyrovnaniu dôjde na základe ocenenia zamieňaných nehnuteľností 
v čase uzavretia riadnej zámennej zmluvy. 
 

II.  s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové 
• rodinný dom  s.č. 317  s príslušenstvom 
• pozemok parc. č. 108 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2, parc. č. 109/1 

záhrada o výmere 197 m2 a parc.č. 109/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 1191 ako vlastník Jozef Škvarenina a manž. Emília v 

podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 225.500,- €. 
 
 

III.   u r č u j e 
 

1. prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj nehnuteľností v k.ú. 
Orechové 

• rodinný dom  s.č. 317  s príslušenstvom 
• pozemok parc. č. 108 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2, parc. č. 109/1 

záhrada o výmere 197 m2 a parc.č. 109/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 225.500,- € pre kupujúceho 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava za účelom prípravy stavby „ŽSR – Modernizácia 
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona              
č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj nehnuteľností v k.ú. 

Istebník  
- pozemok parc. č. 55/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2 za kúpnu cenu 

52,15 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 26.492,20 € pre Jozefa Škvareninu a 
manž. Emíliu, rod. Turičíkovú za účelom výstavby nového rodinného domu 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona              
č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

IV.     s ch v a ľ u j e 
 
1. predaj nehnuteľností v k.ú. Orechové 
• rodinný dom  s.č. 317  s príslušenstvom 
• pozemok parc. č. 108 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2, parc. č. 109/1 

záhrada o výmere 197 m2 a parc.č. 109/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 225.500,- € pre kupujúceho 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava za účelom prípravy stavby „ŽSR – Modernizácia 
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ 
 

2. predaj nehnuteľností v k.ú. Istebník  
- pozemok parc. č. 55/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2 za kúpnu cenu 

52,15 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 26.492,20 € pre Jozefa Škvareninu a 
manž. Emíliu, rod. Turičíkovú za účelom výstavby nového rodinného domu 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 578 
k Návrhu na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 207 bod II. zo dňa 28.02.2008 a na 

zámenu a kúpu nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
I.   r u š í 

 
časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 207 bod II. zo dňa 28.2.2008, 

ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zámenu nehnuteľností – pozemkov v 
k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom za účelom prípravy stavby „Juhovýchodného 
obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

 
o C-KN parc. č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 zapísaná na LV č. 2519 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 5/6 čo predstavuje výmeru 1361 m2 
o E-KN parc. č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 15 m2 
o novovytvorená parc. č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2 odčlenená 

geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č.  453/2 
zapísaná na LV č. 541 ako spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo 
predstavuje výmeru 21 m2 

o E-KN parc. č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 179 m2 

o novovytvorená  parc. č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/1 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 
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o novovytvorená  parc. č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/2 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 

Celková výmera predstavuje .................................................................................1772 m2 
 
za 
 

o novovytvorená parc. č. 468/424 orná pôda o výmere 1772 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 31041833-078-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 463/2 
zapísaná na LV ako vlastník Mesto Trenčín. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za porasty na pozemku parc. č. 
395 o výmere 1663 m2 v hodnote podľa znaleckého posudku 50.397,50 Sk v prospech 
MVDr. Alojza Reháka. 
 

II.  s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice od Márii Rehákovej 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 30,38 €/m2 za účelom za účelom 
prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. 
časť: 
 

o parc. č. 468/301 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2  zapísaná na LV č. 
4760 ako vlastník Mária Reháková v podiele 1/1 

o parc. č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2  zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník 
Mária Reháková v podiele 1/1 

Celková kúpna cena predstavuje .........................................................6.015,24 € 
 
 
III.  u r č u j e 

 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - zámenu nehnuteľností – 

pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom za účelom prípravy stavby 
„Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 
 

 
o C-KN parc. č. 395/1 orná pôda o výmere 309 m2,  C-KN parc. č. 395/2 orná pôda 

o výmere 15 m2, C-KN parc. č. 395/3 orná pôda o výmere 15 m2 a C-KN parc. č. 
395/5 orná pôda o výmere 1294 m2, všetky zapísané na LV č. 2519 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 5/6 čo predstavuje výmeru 1361 m2 

o  C-KN parc. č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2, C-KN parc. č. 468/295 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, C-KN parc. č. 468/337 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 412 m2 a E-KN parc. č. 482/1 orná pôda o výmere 
306 m2, všetky   zapísané na LV č. 5144 ako spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák 
v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru  215,5 m2 

Celková výmera predstavuje ................................................................1576,5 m2 
 
za 
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o novovytvorená parc. č. 468/424 orná pôda o výmere 1772 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 31041833-078-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 463/2 
zapísaná na LV č. 4721 ako spoluvlastník Mesto Trenčín v podiele 19/25 čo 
predstavuje výmeru 1347 m2. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním  za rozdiel vo výmerách 
zamieňaných pozemkov vo výške 6.972,21 € a za porasty na pozemku parc. č. 395/1  
v hodnote podľa znaleckého posudku vo výške  1.672,90 € v prospech MVDr. Alojza 
Reháka. 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona              

č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

IV.  s ch v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom za 
účelom prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty 
I/61“ – II. časť: 
 

o C-KN parc. č. 395/1 orná pôda o výmere 309 m2,  C-KN parc. č. 395/2 orná pôda 
o výmere 15 m2, C-KN parc. č. 395/3 orná pôda o výmere 15 m2 a C-KN parc. č. 
395/5 orná pôda o výmere 1294 m2, všetky zapísané na LV č. 2519 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 5/6 čo predstavuje výmeru 1361 m2 

o  C-KN parc. č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2, C-KN parc. č. 468/295 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, C-KN parc. č. 468/337 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 412 m2 a E-KN parc. č. 482/1 orná pôda o výmere 
306 m2, všetky   zapísané na LV č. 5144 ako spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák 
v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru  215,5 m2 

Celková výmera predstavuje ................................................................1576,5 m2 
 
za 
 

o novovytvorená parc. č. 468/424 orná pôda o výmere 1772 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 31041833-078-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 463/2 
zapísaná na LV č. 4721 ako spoluvlastník Mesto Trenčín v podiele 19/25 čo 
predstavuje výmeru 1347 m2. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním  za rozdiel vo výmerách 
zamieňaných pozemkov vo výške 6.972,21 € a za porasty na pozemku parc. č. 395/1  
v hodnote podľa znaleckého posudku vo výške  1.672,90 € v prospech MVDr. Alojza 
Reháka. 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 

U z n e s e n i e  č. 579 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 123 bod 3/ zo dňa 25.10.2007  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í  

 
s účinnosťou od 25.10.2007 uznesenie MsZ č. 123 bod 3/ zo dňa 25.10.2007, ktorým 

MsZ v Trenčíne schválilo  predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
parc.č. 141/4 zastavaná plocha o výmere 1903 m2, odčlenená GP č. 31041833-077-07 
vyhotoveným dňa 3.10.2007, z parc.č. 141 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre STAVINVESTA s.r.o., Trenčín, za účelom výstavby polyfunkčného objektu, za 
cenu 4.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................ 7.612.000,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 580 
k Návrhu na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 23 zo dňa 19.04.2007  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í  
 
v uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 23 zo dňa 19.04.2007 časť pod 

poradovým č. 2, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností – 
pozemkov v k.ú. Záblatie za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 za účelom prípravy územia 
„Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská II.“:  
  
2. E-KN parcela č. 411 orná pôda o výmere 245 m2 a E-KN parcela č. 412/1 orná pôda o 

výmere 77 m2 (nový stav - parc.č. 801/202 ostatné plochy o výmere 263 m2 a parc.č. 
801/204 ostatné plochy o výmere 77 m2) zapísané na liste vlastníctva      č. 1654 ako 
vlastník  

Anton Chudo, rod. Chudo v podiele ¼  
Anna Knézlová, rod. Reháková v podiele ¾  
za celkovú kúpnu cenu...........................................................................112.700,- Sk  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 581 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 444 bod C. zo dňa 29.04.2009   
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 444 bod C. zo dňa 29.4.2009, 

ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo  
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C. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Trenčín 
a spoločnosťou REMING CONSULT, a.s. Bratislava na kúpu nehnuteľností v k.ú. Záblatie – 
pozemkov v území „Priemyselnej zóny – Trenčín, Bratislavská ul.“  

• za kúpnu cenu za akú nadobudol REMING CONSULT a. s. tieto pozemky od 
osôb, ktoré sú v súčasnosti zapísané ako vlastníci nižšie uvedených pozemkov 
v katastri nehnuteľností (ďalej aj "pôvodní vlastníci"). 
•  Za účelom preukázania kúpnej ceny, za ktorú odkupoval REMING 
CONSULT a. s. predmetné pozemky od pôvodných vlastníkov, je REMING 
CONSULT a. s. povinný na požiadanie Mesta Trenčín predložiť Mestu Trenčín na 
nahliadnutie originály kúpnych zmlúv s pôvodnými vlastníkmi s pečiatkou príslušnej 
správy katastra potvrdzujúcej povolenie vkladu vlastníckeho práva v prospech 
REMING CONSULT a. s., pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti Mesto 
Trenčín nie je povinné odkúpiť od REMING CONSULT a. s. pozemky uvedené 
v tomto bode.  
• Presná výška kúpnej ceny a ďalšie podmienky kúpy budú predmetom ďalšieho 
schvaľovania mestským zastupiteľstvom. 

 
Ide o nasledovné pozemky v k.ú. Záblatie: 

 
1. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na parc. č. 818/51 orná pôda o výmere 3571 

m2 a na E-KN parc. č. 423/12 orná pôda o výmere 1055 m2 
2. parc. č. 818/52 orná pôda o výmere 1179 m2 a E-KN parc. č. 423/13 orná pôda 

o výmere 247 m2 
3. parc. č. 818/54 orná pôda o výmere 572 m2  
4. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na parc. č. 818/55 orná pôda o výmere 467 m2 

a na  E-KN parc. č. 423/16 orná pôda o výmere 147 m2 
5. parc. č. 818/56 orná pôda o výmere 435 m2 a E-KN parc. č. 423/17 orná pôda 

o výmere 330 m2 
6. parc. č. 818/57 orná pôda o výmere 444 m2 a E-KN parc. č. 423/18 orná pôda 

o výmere 672 m2 
7. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¼   na parc. č. 818/59 orná pôda o výmere 589 

m2, na parc. č. 813/4 ostatná plocha o výmere 143 m2 a na E-KN parc. č. 423/20 
orná pôda o výmere 3132 m2 

8. parc. č. 818/76 orná pôda o výmere 1089 m2  
9. parc. č. 818/75 orná pôda o výmere 1035 m2  

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 582 
k Návrhu VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín    
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e 
 
VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín.    
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U z n e s e n i e  č. 583 
k Správe o činnosti ZPOZ za rok 2009    
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti ZPOZ za rok 2009. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 584 
k návrhu kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
v o l í 
 
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre volebné obdobie rokov 2010 – 2013: 

 
VMČ Sever: 
Ján Babič 
Janka Fabová 
Bc. Elena Gabajová 
Vladimír Gažo 
Anna Pappová 
Júlia Spustová 
Ing. Vladimír Šamko 
Ing. Veronika Závodská 
Mgr. Hana Gallová 
Ing. Mária Ondrušková 
JUDr. Martin Smolka 
 
VMČ Západ: 
Anna Botková 
Anna Macháčková 
Mgr. František Országh 
Ing. Igor Polaško 
Helena Vaclachová 
Lenka Zápotočná 
Dagmar Porubanová 
Viliam Žák 
 
VMČ Stred: 
Marián Čák 
Helena Hederová 
Heide Jačková 
Ing. Anna Merdaa 
PhDr. Edita Ondrišková 
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Božena Podmanická 
Ing. Karol Špaček 
Mgr. Silvia Kozinková 
JUDr. Dagmar Horňáková 
 
VMČ Juh: 
Miroslav Galbavý 
Mgr. Gabriel Chromiak 
Marta Košíková 
PhDr. Alena Laborecká 
Ing. Jozef Majerík 
Helena Piknová 
Bc.  Mária Snopková 
Mgr. Petr Vojtěch 
Eva Drhová 
Alena Machálková 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 585 
k Návrhu výberu projektov zo ,,Zásobníka prioritných projektov mesta Trenčín 

s výhľadom na programovacie obdobie 2007 – 2013“ na predloženie žiadostí o NFP 
financovaných zo štrukturálnych fondov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e    

 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie 

projektov: 
 
1. Výstavba nového Zariadenia pre seniorov v Trenčíne  pri celkových 

oprávnených výdavkoch 1 992 452 EUR. 
 

2. Výstavba nového Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčíne pri celkových 
oprávnených výdavkoch projektu 3 319 342,46  EUR. 

 
ktoré sú realizované pre  Mesto Trenčín a ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom  Mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  
Mesta Trenčín a jeho strednodobými prioritami 
 
b)     zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP 
 
c)     financovanie projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.:   
 

1. vo výške 99 623 EUR pre projekt „Výstavba nového Zariadenia pre seniorov v 
Trenčíne“  
 

2. vo výške 165 968  EUR pre projekt „Výstavba nového Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Trenčíne“  
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U z n e s e n i e  č. 586 
k Návrhu na zmenu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e    
 
zmenu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu. 

                                                                                                               
 
1.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Bezručova 66, Trenčín, č.j.217/96 zo dňa 

16.08.1996, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
2.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Kubranská 80, Trenčín,  č.j. 487/96  zo dňa 

19.12.1996, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
      a)  bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 
           Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
3.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín, č.j. 643/94 zo dňa 

04.05.1994, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
4.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín, č.j. Škol./2001/17  zo 

dňa 19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa  
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
5.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, č.j. Škol./2001/14 zo dňa 

19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa  
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
6.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Východná 9, Trenčín,  č.j. Škol./2001/12 zo dňa 

19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
7.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín, č.j. 

Škol./2001/16 zo dňa 19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
8.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základná škola, Hodžova ul. 37, Trenčín, č.j. Škol./2001/15 zo 

dňa 19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa 
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
9. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín, č.j. Škol./2001/18 

zo dňa 19.12.2001, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa  
a) bod 8 Výchovný jazyk takto: 

Výchovným jazykom je slovenský jazyk. 
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10. Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, 
Trenčín, č.j. 217/96 zo dňa 16.08.1996, ktorý v zriaďovacej listine dopĺňa  
a) bod 8 Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
11. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základná škola, Potočná 86, Trenčín, č.j. 201/31 zo dňa 

01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   
      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 

Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 15 641,08€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 1 277,89€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
 12. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Jána  Halašu 11, Trenčín, č.j. 201/73 zo dňa 

01.11.2001,    ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   
      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 

Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 215 776,21€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 20 574,32€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031– pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

13. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín, č.j. 201/72 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 251 432,33€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 22 498,63€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 
031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 

b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 
Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
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14. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Medňanského 9, Trenčín, č.j. 201/82 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 51 281,78€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 14 262,04€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

15. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Na dolinách 27, Trenčín, č.j. 201/31 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021– budovy a stavby: 105 493,43€ 

            022 – stroje, prístroje, zariadenia: 16 164,18€ 
            023 – dopravné prostriedky: 0 
            013 – softvér: 0 

018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 
031– pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 

b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 
Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

16. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Pri parku 14, Trenčín, č.j. 201/81 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 185 783,08€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 12 554,76€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031– pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
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17. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Švermova 24, Trenčín, č.j. 201/65 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
       Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné a finančné 

vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie jej úloh 
nasledovný: 

021 – budovy a stavby: 0  
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 9 705,03€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

18. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, M. Turkovej 5, Trenčín, č.j. 201/69 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 62 665,27€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 18 373,60€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

19. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, K. Šmidkeho 12, Trenčín, č.j. 201/71 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 186 982,26€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 14 028,58€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

20. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Považská 1719/1, Trenčín, č.j. 201/68 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa 

        a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 54 135,93€ 
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022 – stroje, prístroje, zariadenia: 14 132,37€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
21. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Opatovská 654/39, Trenčín, č.j. 201/76 zo dňa 

01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   
      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 

Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 247 156,05€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 15 140,06€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

22. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Kubranská 20, Trenčín, č.j. 201/75 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 245 251,68€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 19 102,84€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
23. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Niva 9, Trenčín, č.j. 201/80 zo dňa 01.11.2001, 

ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   
      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 

Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 11 475,37€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 7 748,52€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 - pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
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24. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Legionárska 37, Trenčín, č.j. 201/66 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 136 322,59€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 11 692,72€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

25. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Soblahovská 22, Trenčín, č.j. 201/70 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 88 039,90€ 
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 14 274,69€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

26. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, 28. októbra 3, Trenčín, č.j. 201/67 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 0  
022 – stroje, prístroje, zariadenia: 6 271,18€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 

27. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Materská škola, Stromová 3, Trenčín, č.j. 201/74 zo dňa 
01.11.2001, ktorý v zriaďovacej listine mení a dopĺňa   

      a)  bod IV - Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2009, je vecné 
a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie 
jej úloh nasledovný: 
021 – budovy a stavby: 176 374,13€ 
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022 – stroje, prístroje, zariadenia: 11 074,12€ 
023 – dopravné prostriedky: 0 
013 – softvér: 0 
018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

            031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
b) bod VI -  Výchovný a vyučovací jazyk takto: 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
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