
U Z N E S E N I A  
 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 25.10.2007 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 120 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 

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

1/ predaj nehnuteľností -  pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 843/2 záhrada o výmere 245 m2 
a novovytvorená parc.č. 844/21 zastavaná plocha o výmere 75 m2, odčlenená GP č. 136/07 
vyhotoveným dňa 11.9.2007 z parc.č. 844/14 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  
v celosti, pre Ing. Mariana Korsáka a manž. Ing. Adrianu rod. Smatanovú, za účelom 
prístupu a zriadenia okrasnej záhrady, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 160.000,- Sk 
 
2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, pre Ing. arch. Karola Ďurenca  a manž. 
RNDr. Janku rod. Bzduškovú, za účelom scelenia pozemku a majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod obytným domom nasledovne : 

- pozemok parc.č. 2108/407 o výmere 27 m2 v celosti, za cenu 250,- Sk/m2 
- pozemok parc.č. 2108/443 o výmere 13 m2, v podiele 1/10-ina, za cenu 3,50 Sk/m2 
- pozemok parc.č. 2108/444 o výmere 8 m2, v podiele 1/10-ina, za cenu 3,50 Sk/m2 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................6.758,- Sk 
 
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Východná, súp. č. 2338,  parc.č. 
2315/117 zastavaná plocha o výmere 366 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
1.1 Jana Bondorová, rod. Bebčáková 
v podiele 68/2494-ín, čo predstavuje 10 m2, celková kúpna cena predstavuje     35,- Sk 
1.2 Rudolf Žilinský a manž. Bc. Ľubica, rod. Siekelová 
v podiele 73/2494-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  37,- Sk  
 
4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Clementisova, súp. č. 663,  
parc.č. 664 zastavaná plocha o výmere 443 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
4.1 Ing. Július Kákoš 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.2 Mária Ševčíková, rod. Ševčíková 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk  
4.3 Oľga Jantošovičová, rod. Kubišová 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.4 Denisa Pappová, rod. Pappová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk 
4.5 Anna Šilonová, rod. Wojtaszeková 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.6 Milan Antl 
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v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  37,- Sk 
4.7 Ing. Margita Laššová, rod. Laššová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk 
4.8 Veronika Suchá, rod. Suchá 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.9 Ing. Marián Lehotský 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.10 Beáta Balážová, rod. Balážová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk 
4.11 Nadežda Kotláriková, rod. Kotláriková 
v podiele 30/2977-ín, čo predstavuje 4,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.12 Ľubomíra Palacková, rod. Palacková 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.13 Anna Beniačová, rod. Šarkozyová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk  
4.14 Mgr. Milan Gropl 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.15 Blažena Filusová, rod. Filusová 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.16 Peter Tašár a manž. Eleonóra, rod. Duračová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk 
4.17 Ladislav Hudec a manž. Mária, rod. Ližičiarová 
v podiele 77/2977-ín, čo predstavuje 11,5 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.18 Michal Danek a manž. Jana, rod. Miklovičová 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.19 Ján Jarábek a Božena Jarábková, rod. Gabašová 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.20 Alexander Mokráň a manž. Juliana, rod. Pizovková 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.21 Milan Bajzík a manž. Alena Bajzíková, rod. Václavová 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  37,- Sk 
4.22 Daniel Kompas a manž. Andrea, rod. Hlaváčová 
v podiele 77/2977-ín, čo predstavuje 11,5 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.23 Ing. Eduard Fujak a manž. Eva, rod. Matejovská 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk          
4.24 Ján Vychlopen a manž. Dana, rod. Paukovčeková 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.25 Ing. Gabriel Majerech a manž. Eva, rod. Talianová 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk 
4.26 Jozef Rariga a manž. Miluška, rod. Tabaková  
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk  
4.27 Jozef Verčimák a manž. Anna, rod. Gažová 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.28 Anton Žilkay a manž. Věra, rod. Dítková 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.29 Jozef Kopunec a manž. Melánia, rod. Kadlecajová 
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.30 Ing. Ján Kadlečík a manž. Anna, rod. Dovinová 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.31 Peter Bilik a manž. Jana, rod. Matulová 
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v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk 
4.32 Rastislav Balaj a manž. Mária, rod. Mikušová 
v podiele 46/2977-ín, čo predstavuje 6,8 m2, celková kúpna cena predstavuje    24,- Sk 
4.33 Ing. Vladimír Vánik a manž. Daniela, rod. Števíková 
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.34 Ladislav Polívka a manž. Eva, rod. Mikušincová 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.35 Ing. Ján Bzdúšek a manž. Jana, rod. Hložková 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk 
4.36 Jozef Kuciak a manž. Anna, rod. Vojteková 
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.37 Ing. Stanislav Jakubík a manž. Ing. Eva, rod. Bernátová 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.38 Štefan Bohúň a manž. Ľubica, rod. Tuchyňová 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.39 Jarolím Ševčík a manž. Eva, rod. Hutyrová 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk 
4.40 Alojz Záhorák a manž. Viera, rod. Porazíková 
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.41 Zdenko Kobza a manž. Jana, rod. Palatinusová 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.42 Eduard Varga a manž. Lenka, rod. Staňáková 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk  
4.43 Štefan Puna a manž. Zuzana, rod. Melecskiová 
v podiele 64/2977-ín, čo predstavuje 9,5 m2, celková kúpna cena predstavuje    33,- Sk 
4.44 Pavol Viedenský a manž. Iveta, rod. Zemková 
v podiele 76/2977-ín, čo predstavuje 11,3 m2, celková kúpna cena predstavuje  40,- Sk 
4.45 František Murko a manž. Anna, rod. Zbínová 
v podiele 83/2977-ín, čo predstavuje 12,4 m2, celková kúpna cena predstavuje  43,- Sk 
4.46 Rudolf Bílek a manž. Eva, rod. Hlinková 
v podiele 31/2977-ín, čo predstavuje 4,6 m2, celková kúpna cena predstavuje    16,- Sk 
4.47 Ing. Ľubomír Plesnivý a manž. Martina, rod. Štefancová 
v podiele 72/2977-ín, čo predstavuje 10,7 m2, celková kúpna cena predstavuje  38,- Sk 
 
5/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 364 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 19 m2, pre Alenu Počarovskú a Ľubomíra Počarovského za účelom  
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou, za cenu 800,- Sk/m2. 
Nehnuteľnosť sa predáva do podielového spoluvlastníctva, pričom výška spoluvlastníckeho 
podielu oboch je rovnaká, t.j. 1/2.  
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................  15.200,- Sk 
 
6/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Javorinskej ul. – parc.č. 3334/19 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2,  k.ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Jána Capa a manž. za účelom majetkového vysporiadania 
pozemku pod stavbou oplotenia pri rodinnom dome žiadateľov, za cenu 250,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..................................................................... 21.000,- Sk 
 
7/ predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Orechové parc. č. 732/8, zast. plocha vo výmere 8 
m2, odčleneného z pozemku parc. č. 732/1 geometrickým plánom pre Petra Psotného s 
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manželkou Ing. Katarínou Nohálovou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome, za 
cenu 250,- Sk/m2.   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................................2.000,- Sk
  

 
 

U z n e s e n i e  č. 121 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
1/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 977/44 ostatná 
plocha o výmere 500 m2, odčlenená GP č.17905095-067-07 zo dňa 14.9.2007, z parc.č. 
977/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre TANE s.r.o., Trenčín, za 
účelom výstavby bytového domu, za cenu 2.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................................1.000.000,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 122 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 2180/292 zastavaná plocha 
o výmere 417 m2, parc.č. 2180/293 zastavaná plocha o výmere 283 m2, parc.č. 2180/294 
zastavaná plocha o výmere 344 m2, parc.č. 2180/296 zastavaná plocha o výmere 7 m2 
a parc.č. 2180/297 zastavaná plocha o výmere 802 m2, pre TESS Trenčín, a.s.,  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli kotolne Liptovská ulica, za cenu 1.000,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  ........................................................................ 1.853.000,- Sk   
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 123 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
3/ 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 cca................................................................... 7.612.000,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 124 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
4/  
a) predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita križovatky ulíc gen. Svobodu a 
Liptovská:  

- novovytvor. parc. č. 2180/347 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 792 m2, 
- novovytvor. parc. č. 2180/344 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 792 m2, 

pod objektami obytných domov za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2, 
- novovytvor. parc. č. 2180/342 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3309 m2,  

na ktorej budú vybudované parkoviská a spevnené plochy za kúpnu cenu 800,-Sk/m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/346  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/348 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/345 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 142 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/343  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 248 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/349 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2, 

na ktorých budú vybudované ostatné prístupy za kúpnu cenu 300,- Sk /m2, 
všetky odčlenené geometrickým plánom č. 33192863-37/07 z pôvodných pozemkov: 

- parc.č. 2180/257 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3379 m2, 
- parc.č. 2315/436 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482 m2, 
- parc.č. 2315/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2232 m2, 
- parc.č. 2180/260 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2, 
- parc.č. 2180/261 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470 m2, 
- parc.č. 2180/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1774 m2 

za účelom  výstavby bytových domov pre MONOLIT Slovakia, s.r.o.,  Nám. sv. Anny 10, 
Trenčín.  
Kúpna cena pozemkov pod obytnými domami predstavuje ................................ 2,376.000,- Sk 
Kúpna cena pozemku pod parkoviskami  
a spevnenými plochami predstavuje .................................................................... 2,647.200,- Sk 
Kúpna cena pozemkov pod ostatnými prístupmi predstavuje ................................ 242.400,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 5,265.600,- Sk 
 
b/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita križovatky ulíc gen. Svobodu 
a Liptovská: 

- novovytvor. parc. č. 2180/337 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 792 m2, 
- novovytvor. parc. č. 2180/333 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 792 m2, 

pod objektami obytných domov za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2, 
- novovytvor. parc. č. 2180/332 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3309 m2,  

na ktorej budú vybudované parkoviská a spevnené plochy za kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/338  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 248 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/339 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/336 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 142 m2, 
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- novovytvor. parc.č. 2180/334  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 248 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/335 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2, 
- novovytvor. parc.č. 2180/340 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2, 

na ktorých budú vybudované ostatné prístupy za kúpnu cenu 300,- Sk /m2, 
všetky odčlenené geometrickým plánom č. 33192863-37/07 z pôvodných pozemkov: 

- parc.č. 2180/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1774 m2, 
- parc.č. 2315/261 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470 m2, 
- parc.č. 2180/260 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2 

za účelom  výstavby bytových domov pre MODIFIN STAVBY, s.r.o.,  Domkárska 12, 
Bratislava.  
Kúpna cena pozemkov pod obytnými domami predstavuje ................................ 2,376.000,- Sk 
Kúpna cena pozemku pod parkoviskami  
a spevnenými plochami predstavuje .................................................................... 2,647.200,- Sk 
Kúpna cena pozemkov pod ostatnými prístupmi predstavuje ................................ 242.100,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 5,265.300,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 125 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
5/ predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Legionárskej ul. pri NS Družba – 
novovytvor. parc.č. 756/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2 a novovytvor. 
parc.č. 756/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, obe odčlenené GP č. 17905095-
059-07 zo dňa 15.08.2007 z pôvodnej parc.č. 756/1,  k.ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1 Mesto 
Trenčín v celosti, pre Michaelu Piovarčiovú za účelom vybudovania parkoviska 
k plánovanému polyfunkčnému objektu, za cenu 800,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................... 179.200,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 126 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
6/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Inoveckej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1902/64 vo 
výmere 1958 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1902/61 geometrickým plánom č. 
36329347-166/07, pre SOUTH reality s.r.o., Trenčín za účelom vybudovania parkovacích 
miest pre plánovanú nadstavbu objektu Film Caffe Restaurant, za kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................1 566.400,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 127 

 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
    
7/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hurbanovej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1627/794 vo 
výmere 446 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 33165041-263/07 zo dňa 17.10.2007, 
pre Romana Mrázika za účelom vybudovania parkoviska pre penzión a verejnosť, za cenu 
1.500,- Sk/m2.   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................. 669.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 128 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
    
8/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Nám. sv. Anny v k. ú. Trenčín parc. č. 462, zast. plocha 
vo výmere 315 m2 pre MONOLIT, s.r.o. Trenčín za účelom scelenia pozemkov  
za cenu 300,- Sk/m2.        
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................94.500,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 129 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
    
9/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Nábrežnej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1627/774, 
zast. plocha vo výmere 33 m2, parc. č. 1627/775, zast. plocha vo výmere 24 m2, odčlenených 
z parc. č. 1627/206 geometrickým plánom č. 36335924-087-07 overeným dňa 26.07.2007 a 
parc. č. 1627/297 zast. plocha vo výmere 237 m2, spolu výmera pozemkov 294 m2, pre 
Pozemné stavby, a. s. Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
vstupmi do budovy a pod jedálňou  
za cenu 1,- Sk/m2.         
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..........................................................................294,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 130 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 s c h v a ľ u j e 
 
10/ predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2342/2390-ín, na nehnuteľnosti - pozemku 
nachádzajúceho sa na ul. Staničnej č. 330,  parc.č. 1185/12 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 716 m2, m2, k.ú. Zlatovce, zapísanej na LV č. 2817 ako spoluvlastník Mesto 
Trenčín v podiele 2342/2390 (výmera odkupovaného podielu zaokrúhlene 701,6 m2), pre 
Milana Repku – GAUDEUM za účelom zabezpečenia prístupu k plánovaným radovým 
garážam, za cenu 300,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................. 210.480,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 131 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
    
11/  predaj nehnuteľností - pozemkov na Považskej ulici pri zimnom štadióne v k. ú. Trenčín 
parc. č. 1553/153, zast. plocha vo výmere 167 m2 a parc. č. 1553/154, zast. plocha vo 
výmere 468 m2, spolu výmera pozemkov 635 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 
062/2007 zo dňa 18.10.2007, pre Hokejový klub DUKLA Trenčín, a. s. Trenčín za účelom 
prístavby k zimnému štadiónu s rehabilitačno-regeneračnými priestormi, stravovacími a 
ubytovacími kapacitami v zmysle predloženej štúdie. Predaj bude realizovaný zmluvou o 
budúcej kúpnej zmluve s tým, že kúpna zmluvy sa uzavrie tak, aby prevod pozemkov sa 
uskutočnil najskôr po termíne 04.02.2009  
za cenu...................................................................................................................1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena................................................................................................. 952.500,- Sk 
 

U z n e s e n i e  č. 132 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 513 zo dňa 28.4.2005 a následný predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1. r u š í 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 513 zo dňa 28.04.2005, ktorým bol 
schválený predaj nehnuteľností – pozemkov:  
v k. ú. Kubra parc. č. 2342/4, zast. plocha vo výmere 1027 m2 odčleneného z parc. č. 2342 
geometrickým plánom č. 36335924-50-05, 
v k. ú. Trenčín parc. č. 1540/5, zast. plocha vo výmere 209 m2 odčleneného z parc. č. 1540 
geometrickým plánom č. 36335924-51-05, 
spolu výmera pozemkov 1236 m2, pre GTI Trade, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby 
polyfunkčného domu 
za kúpnu cenu .......................................................................................................1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena.............................................................................................1 854.000,- Sk.  
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2. s c h v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Kubra parc. č. 2342/6, zast. plocha vo výmere 736 
m2, odčlenený z pôvodných pozemkov parc. č. 2342/6 a 2342/7 a parc. č. 2342/4, zast. 
plocha vo výmere 500 m2, odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. 2342/4 geometrickým 
plánom č. 36335924-073-07, overeným dňa 29.06.2007, 
spolu výmera pozemkov 1236 m2, pre GTI Trade, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby 
polyfunkčného obytného domu 
za kúpnu cenu .......................................................................................................1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena..............................................................................................1 854.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 133 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 825 zo dňa 26.10.2006 a následný predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 A/  r u š í  
 
s účinnosťou od 26.10.2006 uznesenie MsZ č. 825 zo dňa 26.10.2006, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 
2315/550 zastavaná plocha o výmere 3098 m2, novovytvorená parc.č. 2315/549 zastavaná 
plocha o výmere 1299 m2 vovytvorená parc.č. 2315/547 zastavaná plocha o výmere 578 m2, 
odčlenené GP č. 33183287-37-06 vyhotoveným dňa 15.9.2006, z parciel č. 2315/4, 2315/457 
a 2315/459 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre BIO-FIT, s.r.o., 
za účelom vybudovania parkoviska pre klientov zdravotníckeho zariadenia, za cenu 800,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 3.980.000,- Sk 
 

B/  s c h v a ľ u j e 
 
1/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2315/556 
zastavaná plocha o výmere 578 m2, novovytvorená   parc.č. 2315/557 zastavaná plocha 
o výmere 1155 m2 a novovytvorená parc.č. 2315/548 zastavaná plocha o výmere 537 m2, 
odčlenené GP č. 33183287-51-07 vyhotoveným dňa 20.8.2007 z parc.č. 2315/4, 2315/457 
a 2315/459, zapísaných LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti pre BIO-FIT, s.r.o., za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré sú využívané ako  parkovisko pre 
budovu zdravotného strediska, za cenu 800,- Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 2270 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1.816.000,- Sk  
 
2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2315/555 
zastavaná plocha o výmere 242 m2, novovytvorená parc.č. 2315/550 zastavaná plocha 
o výmere 1334 m2, novovytvorená parc.č. 2315/562 zastavaná plocha o výmere 1158 m2 
a novovytvorená parc.č. 2315/563 zastavaná plocha o výmere 575 m2,  odčlenené GP č. 
33183287-51-07 vyhotoveným dňa 20.8.2007 z parc.č. 2315/459 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre VIGOR, a.s. Trenčín, za účelom vybudovania 
polyfunkčného domu a parkovísk nasledovne : 
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- parc.č. 2315/562 o výmere  1158 m2 (pod objektom) za cenu 1.500,- Sk/m2 
- parc.č. 2315/563 o výmere 575 m2 (pod prístupmi) za cenu 300,- Sk/m2 
- parc.č. 2315/555 o výmere 242 m2 (pod prístupmi) za cenu 300,- Sk/m2 
- parc.č. 2315/550 o výmere 1334 m2 (parkovisko) za cenu 800,- Sk/m2 

 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................... 3.049.300,- Sk. 
  
 

U z n e s e n i e  č. 134 
 k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 563 zo dňa 30.6.2005 a následný predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ r u š í 
 
s účinnosťou od 30.6.2005 uznesenie MsZ č. 563 zo dňa 30.6.2005, ktorým MsZ v Trenčíne 
schválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín novovytvorená   

- parc.č.   2315/534 zastavaná plocha o výmere 505 m2 
- parc.č. 2315/536 zastavaná plocha o výmere 488 m2 
- parc.č. 2315/538 zastavaná plocha o výmere 505 m2 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-23/05 z pôvodnej parc.č. 2315/459, 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- 
Sk/m2, čo predstavuje 2.247.000,- Sk pod obytným domom a 

- parc.č. 2315/535 zastavaná plocha o výmere 1172 m2 
- parc.č. 2315/537 zastavaná plocha o výmere 1172 m2, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-23/5 z pôvodnej parc.č. 2315/459, 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 1.875.200,- Sk pod garážami, spoločnosti s.r.o. Monolit 
Slovakia, Námestie sv. Anny 10, Trenčín, za účelom výstavby bytových domov s garážami. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................4.122.200,- Sk 
 

2/ s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  pre Monolit Slovakia s.r.o. Trenčín, za 
účelom výstavby obytných domov, za kúpnu cenu 1500,- Sk/m2 nasledovne : 
a) parc.č. 2315/553 zastavaná plocha o výmere 602 m2, čo spolu predstavuje 903.000,- Sk 
b) parc.č. 2315/560 zastavaná plocha o výmere 601 m2, čo spolu predstavuje 901.500,- Sk 
c) novovytvorená parc.č. 2315/561 zastavaná plocha o výmere 601 m2, odčlenená GP č. 
33192863-36/07 vyhotoveným dňa 8.10.2007, z parc.č. 2315/459 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, čo spolu predstavuje 901.500,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................ 2.706.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 135 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
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predaj  spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na ul. 

Staničnej č. 330 v k.ú. Zlatovce a to : 
- zbytková  parc.č.  1185/1 zastavaná plocha o výmere 3831 m2, v podiele 2342/2390-

ín, čo predstavuje  3754 m2, vzniknutá zápisom GP č. 17905095-074-07 vyhotoveným 
dňa 27.9.2007, zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

- pozemok  parc.č. 1186 zastavaná plocha o výmere 337 m2, v podiele 2342/2390-ín, čo 
predstavuje 330,2 m2 

- pozemok parc.č. 1187 zastavaná plocha o výmere 1065 m2, v podiele 2342/2390-ín, 
čo predstavuje 1043,6 m2 

- budovy so súp.č. 330 stojacej na pozemku parc.č. 1186 a 1187, v podiele 2342/2390-
ín 

pre Jána Pienčáka, Beckov 357, za ponúknutú kúpnu cenu 10.100.000,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 136 
 k Návrhu na predaj voľného nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka 
2370 v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
predaj  nehnuteľného majetku - voľného nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí 
obytného domu súp. č. 2370 na Ul. Halalovka v Trenčíne, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 391/3653 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 391/3653 na 
pozemkoch parc. č. 2315/22 a 2337/53 zapísaných na LV č. 6356, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín MVDr. Ľudovítovi Jandovi, 913 38 Soblahov č. 552  
za celkovú kúpnu cenu.........................................................................................3.000.000,- Sk.   
 
 

U z n e s e n i e  č. 137 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1/ zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce (ulica Brnianska) – novovytvorená 
parc.č. 53/3 ostatná plocha o výmere 141 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktorá bola 
odčlenená geometrickým plánom č. 007/2007 zo dňa 13.02.2007 z pôvodnej parc.č. 53/2 
ostatná plocha o výmere 1275 m2  
za  
novovytvorenú parc.č.  64/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2 vo vlastníctve Q-
EX a.s., Brnianska 1, Trenčín, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 007/2007 zo dňa 
13.02.2007 z pôvodnej parc.č. 64/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1342 m2.  
Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
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2/ zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice, o celkovej výmere 1185 
m2 

- parc.č. 1149/3 ostatná plocha o výmere 28 m2 
- parc.č. 1149/4 zastavaná plocha o výmere 79 m2 
- novovytvorená parc.č. 1149/6 zastavaná plocha o výmere 1078 m2, odčlenená GP č. 

30-03-06/5 overeným dňa 7.9.2007, z parc.č. 1149/2   
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
za  
pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice, novovytvorená parc.č. 468/421 zastavaná plocha 
o výmere 1185 m2, odčlenená GP č. 30-03-06/5 overeným dňa 7.9.2007 z parc.č. 468/392, 
zapísanej na LV č. 4796 ako vlastník Property Investment, a.s. Bratislava 
za účelom scelenia pozemkov pre obchodný dom Baumax a majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod  plánovanú stavbu „juhovýchodného obchvatu“. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
3/ zámenu nehnuteľnosti – pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a to: 

- novovytvorená parc.č. 3450/5 zastavaná plocha o výmere 2295 m2, v k.ú. Trenčín, 
odčlenená GP č. 36298387-67/07 vyhotoveným dňa 17.10.2007, z parc.č. 3450/1, 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

- novovytvorená parc.č. 514/106  orná pôda o výmere 18 m2, v k.ú. Trenčianske 
Biskupice, odčlenená GP č. 22822178-55/2007 vyhotoveným dňa 12.6.2007, z EKN 
parc.č.  1152, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

 
za pozemky vo vlastníctve Realestate Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín 
- novovytvorená parc.č.  2640/35 trvalý trávnatý porast o výmere 1238 m2, v k.ú. 

Trenčín,  
- novovytvorená  parc.č. 2640/36 trvalý trávnatý porast o výmere 1075 m2, v k.ú. 

Trenčín 
odčlenené GP č. 36298387-68/07 vyhotoveným dňa 17.10.2007, z parc.č. 2640/33 a 2640/27 
zapísaných na LV č. 8082 ako vlastník Realestate Trenčín, s.r.o. 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami pre 
investičnú akciu „VILLA PARK Trenčín“ a scelenia pozemkov vo vlastníctve spoločnosti 
Realestate  Trenčín s.r.o.. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
  
4/ zámenu nehnuteľností  
-  pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín a to: 

- parc.č. 55/6 zastavaná plocha o výmere 1486 m2, v k.ú. Istebník v hodnote 1.300,- 
Sk/m2, t.j. celková hodnota pozemku predstavuje sumu 1,931.800,- Sk 

za  
- pozemok vo vlastníctve Jána Ďuržu a to: 

- E-KN parc. č. 446 orná pôda o výmere 2230 m2, v k.ú. Trenčianske Biskupcie 
v hodnote podľa znaleckého posudku  915,20 Sk/m2, t.j. celková hodnota pozemku 
predstavuje sumu  2,040.896,- Sk. 

Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov bude riešení finančným vyrovnaním vo výške 
109.096,- Sk v prospech Jána Ďuržu. 
Účelom zámeny pozemkov je vysporiadanie pozemkov za účelom prípravy stavby 
„Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“- II časť. 
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U z n e s e n i e  č. 138 

 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
1/ kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – časti stavby KANALIZÁCIA OPATOVÁ, od 
TRENAB, s.r.o., Trenčín, ktorú stavebník realizoval na vlastné náklady s tým, že stavba 
bude následne vložená do majetku a. s. TVK v súlade s predmetom jej činnosti.  
Kúpna cena predstavuje sumu ........................................................................................ 1,- Sk. 
 
2/ kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín "časti stavebného objektu SO 
103 Statická doprava SIHOŤ Trenčín - II. etapa" ulica Kpt. Nálepku, 21 parkovacích miest 
pakovania pre verejnosť vrátene príjazdov a dopravného značenia" podľa schválenej 
projektovej dokumentácie fi. AG-SPOL, s.r.o. Trenčín a vydaného stavebného povolenia č. 
SpSÚ 250/2006-002/La zo dňa 28.04.2006 od MAGNUS CENTER, s.r.o. , Trenčianske 
Stankovce 
za celkovú kúpnu cenu.......................................................................................................1,- Sk. 
 
3/ kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín "stavby SO 6 - vodovodnej 
prípojky na Kukučínovej ulici" podľa schválenej projektovej dokumentácie, vydaného 
stavebného povolenia č. F2001/02146-ZKA zo dňa 14.08.2001 a vyjadrenie Trenčianskej 
vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Trenčín č. 3937/301-2007 zo dňa 09.08.2007 od Ing. 
Juraja Gjabela  
za celkovú kúpnu cenu ......................................................................................................1,- Sk. 
  

 
 

U z n e s e n i e  č. 139 
 k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m.r.o. Trenčín, Soblahovská ul. 65, Trenčín a vypožičiavateľom – Diecézna charita 
Nitra, Ul. Samova, Nitra na nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Ul. Soblahovská č. 
65 v Trenčíne o celkovej výmere 356,60 m2, za účelom prevádzkovania činnosti 
vypožičiavateľa a budú využívané výlučne ako nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné 
azylové centrum pre občanov bez prístrešia, na dobu určitú od 01.11.2007 do 31.08.2008.   
Všetky náklady za energie (dodávku tepla, vodné, stočné, elektrickú energiu) hradí požičiavateľ.  
Návrh je v súlade s PHSR. 
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U z n e s e n i e  č. 140 
 k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zámennej zmluve a Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

A/ 
uzavretie zmluvy o  budúcej zámennej zmluve, predmetom ktorej bude budúca 

zámena nehnuteľností: 
 
1.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 249  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 3 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 309 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 32 ako vlastník Jozef Feranec v podiele 4/6, Ing. Ladislav 
Feranec v podiele 1/6 a Jarmila Tesarová  v podiele 1/6 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/4 ostatná plocha o výmere 528 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/4 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. 
 
2.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 250  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 283 m2, parc. č. 5 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 18 m2  
zapísané na liste vlastníctva č. 607 ako vlastník Walter Hrnčár a Mária v celosti 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/6 ostatná plocha o výmere 402 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/6 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. 
 
3.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 226  s príslušenstvom 
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- pozemok parc. č. 102 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 299 m2, parc. č. 103 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 26 m2   
zapísané na liste vlastníctva č. 214 ako vlastník Pavol Mečiar v celosti 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/7 ostatná plocha o výmere 454 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/7 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. 
 
4.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 252  s príslušenstvom 
- stavba garáže a dielňe s.č. 355 s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 9/4  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 59 m2, parc. č. 9/5 záhrada o 
výmere 68 m2, 7/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,  parc. č. 7/2  zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 93 m2, parc. č. 6 záhrada o výmere 119 m2, parc. č. 9/2  záhrada 
o výmere  35 m2 a parc. č. 9/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 977, 1241 a 127 ako vlastník Igor Boroš 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/10 ostatná plocha o výmere 550 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/10 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. 
 
5.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 245  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 72 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 199 m2zapísané na liste 
vlastníctva č. 509 ako vlastník Marius Hodál v celosti 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/24 ostatná plocha o výmere 234 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/24 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. 
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6.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 244  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 74 záhrada o výmere 122 m2, parc. č. 75 zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 32 m2, parc. č. 76 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2   
zapísané na liste vlastníctva č. 164 ako vlastník Vladimír Gombár  a manž. Eva v celosti 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/23 ostatná plocha o výmere 405 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/23 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. 
 
7.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- spoluvlastnícky podiel 2/3 na rodinnom dome  s.č. 251  s príslušenstvom 
- spoluvlastnícky podiel 2/3 na pozemku parc. č. 67 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 
300 m2, parc. č. 68 záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 69 záhrada o výmere 629 m2   
zapísané na liste vlastníctva č. 130 ako spoluvlastník  Emília Králiková a na liste vlastníctva 
č. 808 ako spoluvlastník Ing. Jozef Králik a PhDr. Mária Bratská  
za 
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/9 ostatná plocha o výmere 544 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/9 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. 
 
8.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 182  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 141 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 153 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 155 ako vlastník Ján Babrnák a manž. Ľudmila v celosti 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/5 ostatná plocha o výmere 405 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/5 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. 
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9.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 248  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 2 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 167 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 175 ako vlastník Pavel Selecký a manž. Miroslava 
za  
nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce 
- pozemok parc. č. 1902/25 ostatná plocha o výmere 415 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1 
ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- stavba rodinného domu, ktorý bude postavený v zmysle architektonickej štúdie 
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juhásom na pozemku parc. č. 1902/25 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. 
 

B/ 
uzavretie zmluvy o  budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim 

Mestom Trenčín a budúcim kupujúcim Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, 
predmetom ktorej bude budúci predaj nehnuteľností: 
 
1.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 249  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 3 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 309 m2  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy 
 
2.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 250  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 283 m2, parc. č. 5 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 18 m2  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy 
 
3.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 226  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 102 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 299 m2, parc. č. 103 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 26 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy 
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4.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 252  s príslušenstvom 
- stavba garáže a dielňe s.č. 355 s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 9/4  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 59 m2, parc. č. 9/5 záhrada o 
výmere 68 m2, 7/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,  parc. č. 7/2  zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 93 m2, parc. č. 6 záhrada o výmere 119 m2, parc. č. 9/2  záhrada 
o výmere  35 m2 a parc. č. 9/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
5.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 245  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 72 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 199  
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
6.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 244  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 74 záhrada o výmere 122 m2, parc. č. 75 zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 32 m2, parc. č. 76 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
7.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
-  rodinný dom  s.č. 251  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 67 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 300 m2, parc. č. 68 záhrada o 
výmere 232 m2, parc. č. 69 záhrada o výmere 629 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
8  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 182  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 141 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 153 m2 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
9.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
- rodinný dom  s.č. 248  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 2 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 167 m2 
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za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
10.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
-  rodinný dom  s.č. 228  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 98 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 34 m2, parc. č. 99 zastavaná 
plocha a nádvorie  o výmere 328 m2, parc. č. 100 záhrada o výmere 196 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
11.  
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,  parc. č. 109/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
12.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
-  rodinný dom  s.č. 246  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 71 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 286 m2, parc. č. 70 záhrada o 
výmere 219 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
13.  
nehnuteľnosti v k.ú. Orechové 
-  rodinný dom  s.č. 183  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 142/1 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 312 m2 za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vypracovaným v čase 
uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
14.  
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, parc. č. 109/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2   
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
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15.  
nehnuteľnosti v k.ú. Kubra 
-  rodinný dom  s.č. 378  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 276 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 335 m2 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
16.  
nehnuteľnosti v k.ú. Kubra 
-  rodinný dom  s.č. 379  s príslušenstvom 
- pozemok parc. č. 275 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 391 m2 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
vypracovaným v čase uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 141 
 k Návrhu na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku a na zrušenie a zmenu časti 
uznesenia MsZ č. 104 zo dňa 23.8.2007 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1.  s ch v a ľ u j e 
 
A/  
kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu „Juhovýchodný 
obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín 
- novovytvorená parc.č. 468/340 orná pôda o výmere 165 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-
2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/11 orná pôda o výmere 481 m2 (diel 262 GP), 
zapísaná na LV č. 4725 ako vlastník  
Daniel Rehák, rod. Rehák v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 75.504,- Sk. 
 
B/ 
predaj nehnuteľností – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu „Juhovýchodný 
obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín 
- novovytvorená parc.č. 468/340 orná pôda o výmere 165 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-
2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/11 orná pôda o výmere 481 m2 (diel 262 GP), 
zapísaná na LV č. 4725,  podiel 1/2 
za kúpnu cenu .........................................................................................................75.504,- Sk. 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

2. r u š í  
 

v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ por. č. 8, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo: 
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A/  
kúpu nehnuteľností – pozemkov v  k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu „Juhovýchodný 
obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín 
pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
8/  
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 214 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 137 GP), 
zapísané na LV č. 4266, podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-

2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 226 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 149 GP), 
zapísané na LV č. 4724, podiel 1/2 
ako vlastník Mária Halgošová, rod. Nemcová  
za kúpnu cenu .........................................................................................................91.598,- Sk. 
 
B/ 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu „Juhovýchodný 
obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
8/  
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 214 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 137 GP), 
zapísané na LV č. 4266, podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-

2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 226 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 149 GP), 
zapísané na LV č. 4724, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .........................................................................................................91.598,- Sk. 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 

3. m e n í   
 
 v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku celkovej kúpnej ceny 
z 53,273.378,75,- Sk na 53,181.780,75,- Sk. 
 
 
  

U z n e s e n i e  č. 142 
 k Návrhu na nakladanie s majetkom mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 s ch v a ľ u j e 
 
rozšírenie s účinnosťou od 1.11.2007:  
 

1. / Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní športovej haly na Sihoti o nasledovný majetok: 

Inventárne číslo Názov majetku 
 
Obstarávacia hodnota       
(v Sk) 

7/615/1639 elektronická informačná tabuľa do športovej 
haly 

137 921,00

7/744/0037 basketbalové koše v športovej hale 1 057 850,50

  
SPOLU 1 195 771,50

 
 

2./  Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní Zimného štadiónu na Sihoti o nasledovné 
investičné akcie – technické zhodnotenie objektu: 

• rekonštrukcia šatní vo výške 3 198 948,- Sk,  
• rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 2 799 954,90 Sk, 
• rekonštrukcia kamerového systému vo výške 90 500,- Sk. 

Celková hodnota vypožičaného objektu „Zimného štadióna na Sihoti“   je 17 537 562,92 Sk.  
 
 
3./ Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní Futbalového štadiónu na Sihoti  
nasledovné investičné akcie: 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia 

hodnota         (v Sk)
2/823/0009 MFŠ Trenčín/Sihoť - umelá tráva 27 070 411,50

2/827/91 MFŠ Trenčín/Sihoť - závlahový systém 374 582,40

1/812/6236 MFŠ Trenčín/Sihoť - rekonštrukcia rozvodov UK 1 105 285,38

SPOLU 28 550 279,28

 
navýšenie obstarávacej hodnota stavby o sumu 16 293 536,80 Sk ( jedná sa o navýšenie 
hodnoty z titulu preradenia inv. karty 1/801/6142 – Krytá tribúna, šatne , sociálne zariadenia 
a jej priradenie k stavbe ).  Celková hodnota vypožičaného objektu „Futbalového štadióna na 
Sihoti“ je  68 412 883,46 Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 143 
 k Návrhu na vyňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy 
MHSL, m.r.o., Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

v y n í m a  
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nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Trenčín – parc.č. 1632/6 zastavaná plocha a nádvorie 
s celkovou výmerou 4.601 m² v obstarávacej hodnote 2,300.500,00 Sk, zo správy Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín, sídlo Soblahovská 65, 911 50 Trenčín, 
s účinnosťou od 01.11.2007.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 144 
 k Návrhu na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 
nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných vodovodov 
a kanalizácií 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie nepeňažným vkladom 
o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
28.08.1997 uznesením č. 113 a so Zásadami stanovovania hodnoty nepeňažných vkladov do 
TVK, a.s. 
 
Predmetom vkladu je časť nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, oceneného znaleckým posudkom č. 
19/2007 zo septembra 2007, ktorý bol vypracovaný znaleckou organizáciou TOP HOUSE 
spol. s r.o., Zlatovská č. 35, Trenčín. Všeobecná hodnota majetku je 35 800 000,-Sk. 
 
1. Nehmotný majetok – Licencia na využívanie autorského diela – štúdie  „Ľavá strana   
    Váhu – riešenie vodohospodárskych pomerov potokov“        
 
2. Nehnuteľnosti, ktorých je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1), zapísané v katastri   
    nehnuteľností : 
    v k.ú. Kostolná – Záriečie LV č. 1027 ako : 
    Pozemky : 

- pozemok parc.č. 396/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere        32 m²                 
- pozemok parc.č. 397/8   zastavané plochy a nádvoria o výmere 12.416 m²                
- pozemok parc.č. 397/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere      254 m²                
- pozemok parc.č. 397/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere      284 m²                
- pozemok parc.č. 397/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere      443 m²                
- pozemok parc.č. 397/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere      416 m²                
- pozemok parc.č. 397/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere      154 m²                

 
3. Nehnuteľnosti, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností : 
    Líniové stavby : 

• Kanalizácia ul. Vlárska – Hrádzová                
• Kanalizácia – 121 b.j. JUH II.                                     
• Verejný vodovod – 121 b.j. JUH II.                                      
• Kanalizácia mesta Trenčín – časť Kubrá               
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• Vodovod Bratislavská ul. – prepojenie               
 
4. Hnuteľný majetok :      
    Meranie prietoku v kanalizačnom potrubí 2 ks. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 145 

k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle    
zákona  NR  SR č. l82/l993 Z. z . o vlastníctve  bytov  a  nebytových   priestorov, v znení 
neskorších predpisov a   Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
I.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2344 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 39 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7049, pozemku  parc. č. 2315/59 o výmere 
230m2 a parc. č. 2315/60 o výmere 229 m2,  zapísaných na LV č. 7049, k. ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 32  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      38/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      22.563,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.285,- Sk 

Irene Ondrčkovej, rod. Repkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 6.769,- Sk. Zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.632,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2344 Ulica Halalovka je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v  dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín dva byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344“. 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 II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1703 v 
Trenčíne, Ulica 17. novembra, orientačné číslo 4, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.3498, pozemku  parc. č. 1528/75 o výmere 
356 m2 a priľ. pozemku parc.č. 1528/58 o výmere 435 m2 a parc. č. 1528/57 o výmere 407 
m2, zapísaných na LV č. 6344, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
      1.   byt č. 11 pozostávajúci z  3 obytných  miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            81/941   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu    
            cenu 13.820,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 51.500,- Sk 
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            Magdaléne Hrudkovej, rod. Gabrielovej. 
            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1703 Ulica 17. novembra je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č.1703 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt.  Kupujúca vyhlásila, že správou spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku poverí  po nadobudnutí vlastníctva k bytu Služby pre bývanie 
s.r.o., s ktorou uzatvorí zmluvu o výkone správy. 
 
III.  
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2743 v 
Trenčíne, Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281, pozemku  parc. č. 2180/39 o výmere 
438 m2 ,zapísaného na LV č. 6281, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 6 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             30/2939  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
             cenu 8.879,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.265,- Sk  

Jozefovi Červenkovi, rod. Červenkovi.                             
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2743, Ulica T. Vansovej je spolu 48 bytov . Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty . Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743“. 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 882 v 
Trenčíne, Ulica Hollého, orientačné číslo 20 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach  domu  zapísaného na  LV č. 2014,  pozemku  parc. č. 1167 o   výmere  
456 m2,  zapísanej na LV č. 2014, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 43 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             34/3046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
             11.094,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.535,- Sk  

Oľge Trenčianskej, rod. Adámkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
46 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 882 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín jeden byt. Kupujúca vyhlásila, že správou spoločných častí a zariadení domu 
a pozemku poverí  po nadobudnutí vlastníctva k bytu Služby pre bývanie s.r.o., s ktorou 
uzatvorí zmluvu o výkone správy. 
 
V. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 2, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 310, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 1, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,65 
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m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Zdenkovi  Zaťkovi, rod. Zaťkovi. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 18/1058 na pozemku  parc. č. 659 
o výmere 505 m2, priľahlého pozemku parc. č.  658/4 o výmere 652 m2, zapísaných na LV č. 
1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 9.610,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  18/228 na priľ.  pozemku  parc. č. 658/5 o výmere 525 
m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1848, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 12.207,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 71.817,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 
VI. 
odpredaj nehnuteľného majetku 70/2784 - ín  pozemku  parc. č. 1531/139 , zast. plocha o 
výmere 369 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5562,  k. ú. Trenčín , 
JUDr. Jozefovi Janíkovi. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 1731,Ul. M. Turkovej v Trenčíne.  
Kupujúci je vlastníkom  bytu č. 19 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. R IV. 3539/90 a Dohody o vysporiadaní BSM - V 1584/06 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  70/2784 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 369 m2 
predstavuje 9,10 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 32,- Sk.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 146 
 k Návrhu na zámenu nehnuteľností 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 
1. 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: 

 
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 
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 
E-KN parc. č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 zapísaná na LV č. 541 ako spoluvlastník 
MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 321 m2 
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 
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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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 ..........................................................................................2072 m2 
 
za 
 
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. 
 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov je 300 m2 a bude riešený finančným 
vyrovnaním v hodnote podľa znaleckého posudku 915,20 Sk, t.j. v celkovej hodnote 
274.560,- Sk v prospech MVDr. Alojza Reháka a Márie Rehákovej. 
 
2. 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: 

 
E-KN parc. č. 439 orná pôda o výmere 1300 m2 zapísaná na LV č. 4869 ako vlastník RNDr. 
Miroslav Balucha v celosti 
 
za  
 
novovytvorená parc. č. 1149/7 zastavaná plocha o výmere 906 m2 odčlenená geometrickým 
plánom č. 31041833-084-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 1149/2 zapísaná na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti. 
 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov je 394 m2 a bude riešený finančným 
vyrovnaním v hodnote podľa znaleckého posudku 915,20 Sk, t.j. v celkovej hodnote 
360.589,- Sk v prospech RNDr. Miroslava Baluchu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 147 
 k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
kúpu  nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Zlatovce, 
novovytvorená parc.č. 7/2 trvalý trávnatý porast o výmere 12782 m2 a novovytvorená parc.č. 
7/3 trvalý trávnatý porast o výmere 15 m2, odčlenené GP č. 17905095-076-07 vyhotoveným 
dňa 1.10.2007, z parc.č. 7   od podielových spoluvlastníkov  zapísaných na LV č. 1693 pre 
k.ú. Zlatovce, ktorí sú členmi Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Trenčianske 
Biskupice, za účelom prípravy územia pre výstavbu priemyselného parku a environparku 
v súlade s územným plánom mesta, za cenu 290,- Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 12.797 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 3.711.130,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 148 
 k Návrhu na kúpu zrušenie uznesenia MsZ a na schválenie zámeny nehnuteľností  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

I.  r u š í  
 

uznesenie MsZ č. 56 zo dňa 19.6.2007, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo  
zámenu nehnuteľností: 
 
pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín ocenené znaleckým posudkom: 
 
a/ v k.ú. Trenčín 

- E-KN parc. č. 2337 orná pôda o výmere 12520 m2 v hodnote 850,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2336 trvalé trávnaté porasty o výmere 16648 m2 v hodnote 800,- Sk/m2 
- E-KNparc. č. 2414 orná pôda o výmere 7892 m2 v hodnote 750,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 17664 m2 v hodnote 650,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 52991 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2672/1 orná pôda o výmere 1438 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2673  orná pôda o výmere 2134 m2 v hodnote 114,49,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2671 trvalé trávnaté porasty o výmere 5776 m2 v hodnote 114,49 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2678 orná pôda o výmere 12564 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2613 orná pôda o výmere 4328 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/1 trvalé trávnaté porasty o výmere1386 m2 v hodnote 121,22 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/2 orná pôda o výmere 9747 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2527/2 orná pôda o výmere 3596 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2557/1 orná pôda o výmere 1856 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2595  orná pôda o výmere 6250 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 2354/5 orná pôda o výmere 7526 m2 v hodnote 14,25 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2354/2 orná pôda o výmere 18496 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 

 
b/ v k.ú. Trenčianske Biskupice 

- C-KN parc. č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2 v hodnote 1000,- Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/9 orná pôda o výmere 734 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/33 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/31 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/29 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/27 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/25 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/23 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/83 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/46 orná pôda o výmere 1107 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/73 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/50 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/69 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/53 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/66 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/37 orná pôda o výmere 253 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
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c/ v k.ú. Opatová 

- E-KN parc. č. 488/11 orná pôda o výmere 4384 m2 v hodnote 100,76 Sk/m2 
 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................204.451 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ..............................63,425.794,- Sk 
 
za 
 
pozemky vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava ocenené 
znaleckým posudkom: 
 
v k.ú. Záblatie 

- E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2 v hodnote 350,- Sk 

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................186.491 m2 
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Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ......................65,271.850,- Sk 
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov  bude riešený finančným vyrovnaním 
v prospech SR – Slovenského pozemkového fondu, Bratislava. 
 

II. s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľností: 
 
pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín ocenené znaleckým posudkom: 
 
a/ v k.ú. Trenčín 

- E-KN parc. č. 2337 orná pôda o výmere 12520 m2 v hodnote 850,- Sk/m2 
- E-KNparc. č. 2414 orná pôda o výmere 7892 m2 v hodnote 750,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 17664 m2 v hodnote 650,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 52991 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2678 orná pôda o výmere 12564 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2557/1 orná pôda o výmere 1856 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 

 
b/ v k.ú. Trenčianske Biskupice 

- C-KN parc. č. 636/33 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/31 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/29 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/27 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/83 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/46 orná pôda o výmere 1107 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/73 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/50 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/69 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/53 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/66 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 

 
c/ v k.ú. Mníchová Lehota 

- C-KN parc. č. 1383/11 trvalý trávnatý porast o výmere 52911 m2 v hodnote 24,9318 
Sk/m2 

- C-KN parc. č. 1383/12 trvalý trávnatý porast o výmere 5028 m2 v hodnote 24,9318 
Sk/m2 

- C-KN parc. č. 1388/3 trvalý trávnatý porast o výmere 72119 m2 v hodnote 24,9318 
Sk/m2 

 
d/ v k.ú. Zlatovce 

- novovytvorená C-KN parc. č. 22/ 3 ostatná plocha o výmere 20000 m2 v hodnote 
1070,- Sk/m2 

 
 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 a 1064  ako vlastník Mesto Trenčín. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................269.028 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ..............................66,132.938,- Sk 
 
za 
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pozemky vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava ocenené 
znaleckým posudkom: 
 
v k.ú. Záblatie 

- E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2 v hodnote 350,- Sk 
-     C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 4547 m2 v hodnote 350,- Sk/m2 

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................191.038 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ..............................66,863.300,- Sk 
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov vo výške 730.362,- Sk bude riešený finančným 
vyrovnaním v prospech SR – Slovenského pozemkového fondu, Bratislava. 
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U z n e s e n i e  č. 149 
k Monitorovacej správe k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 6. 2007 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a   v e d o m i e 
 
Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 6. 2007. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 150 
 k Návrhu Cenového výmeru a cenníku MHD v Trenčíne  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  
s c h v a ľ u j e  

 
a) Cenový výmer mesta Trenčín č. 1/2007, ktorý stanovuje maximálne tarify pre mestskú 

pravidelnú dopravu osôb v meste Trenčín s účinnosťou od 1.11.2007, 
 
b) Cenník mestskej hromadnej dopravy pred dopravcu  SAD, Trenčín a. s,  ktorým sa 

stanovujú ceny cestovného a dovozného v MHD Trenčín s účinnosťou od 1.11.2007. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 151 
 k Návrhu zmeny Štatútu mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  
s c h v a ľ u j e  

 
zmenu Štatútu mesta Trenčín. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 152 
 k Návrhu novelizácie Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných 
noriem mesta Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  
s c h v a ľ u j e  
 
novelizáciu Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem 

mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 153 
k Návrhu novelizácie Rokovacieho poriadku MsZ, MsR, komisií MsZ a VMČ 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
   

a) novelizáciu Rokovacieho poriadku MsZ 
b) novelizáciu Rokovacieho poriadku MsR 
c) novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií MsZ 
d) novelizáciu Rokovacieho poriadku VMČ. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 154 
 k Návrhu na vymedzenie úloh stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1.  s c h v a ľ u j e  
 
 vymedzenie úloh stálych komisií Mestského zastupiteľstva s pripomienkami 
 
2. r u š í    

 
uznesenie MsZ č. 207 zo dňa 18.12.2003 a uznesenie č. 333 zo dňa 24.6.2004. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 155 
 k Návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín so zmenou. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 156  

 k Návrhu VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 5/2007  o  rozsahu 
a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby v m.r.o. 
Sociálne služby mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 5/2007  o  rozsahu a podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby v m.r.o. Sociálne služby 
mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 157 
 k Návrhu VZN č. 9/2007, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa VZN č. 4/2003  o  poskytovaní 
opatrovateľskej   služby  v  byte  občana  a o  úhradách  za  opatrovateľskú  službu  v byte 
občana na území mesta Trenčín 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

VZN č. 9/2007, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa VZN č. 4/2003  o  poskytovaní 
opatrovateľskej   služby  v  byte  občana  a o  úhradách  za  opatrovateľskú  službu  v byte 
občana na území mesta Trenčín. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 158 
 k Návrhu Návrh  VZN  č. 10/2007,  ktorým  sa mení  a  dopĺňa  VZN  č.  13/1998 – 
Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy 
 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

VZN  č. 10/2007,  ktorým  sa mení  a  dopĺňa  VZN  č.  13/1998 – Trhový poriadok pre 
Trenčianske vianočné trhy so zmenou. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 159 

 ku Koncepcii rozvoja Trenčína v oblasti energetiky 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti energetiky. 
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U z n e s e n i e  č. 160 

 k Návrhu na menovanie nového odborníka z radov občanov do Finančnej a majetkovej 
komisie pri MsZ 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia MsZ č. 32 A z 19.4.2007, ktorým boli menovaní odborníci  do 

komisií MsZ takto: 
 

1. berie na vedomie vzdanie sa členstva p. Evy Drhovej vo Finančnej a majetkovej 
komisii pri MsZ 

 
2. menuje Ing. Katarínu Roderovú za člena – odborníka Finančnej a majetkovej komisie 

pri MsZ. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 161 
k Informatívnej správe k uzneseniu č. 119 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 
23.8.2007 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e   
 
doplnenie Uznesenia č. 119 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 23.8.2007  

tak, že text uznesenia ako celku  bude znieť: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1. schvaľuje      
 

zámer    umiestniť na    Mierovom    námestí  k  17. novembru 2007 pamätnú  tabuľu    
pripomínajúcu   miesto  a význam  udalostí   zo   17. novembra  1989, 

 
2. ukladá     prednostovi      MsÚ    

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

 
3. berie na vedomie     

 
 Informatívnu   správu k Uzneseniu   č. 119  zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, 
konaného dňa 23.8.20072, 
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4. ukladá   prednostovi    MsÚ    
 

 koordinovať  ďalšie   kroky   historickej komisie a exekutívy mesta tak, aby 
pamätná tabuľa mohla byť slávnostne odhalená  v deň výročia novembrových udalostí v roku 
2007. 
 

 
 
 
 

 
Ing. Branislav  C e l l e r         Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ......................................  
 
 
 
  
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
 
 
JUDr. Ján  K A N A B A , dňa .................................................................................... 
 
 
 
P. Martin  B A R Č Á K , dňa ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 2.11.2007 
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	k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle    zákona  NR  SR č. l82/l993 Z. z . o vlastníctve  bytov  a  nebytových   priestorov, v znení neskorších predpisov a   Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel

