
U Z N E S E N I A  
 

zo 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 26.10.2006 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 810 
 k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 811 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

1/ predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2389,  parc.č. 
2315/454 zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc.č. 2315/474 zastavaná plocha o výmere 
226 m2 a parc.č. 2315/475 zastavaná plocha o výmere 226 m2, v podiele 55/3997-ín, čo spolu 
predstavuje 7,9 m2 v k.ú. Trenčín, pre Máriu Říhovú, rod. Hlavnovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................... 28,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Lavičková, súp. č. 2371,  
parc.č. 2237/77 zastavaná plocha o výmere 234 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
2.1 Oľga Lehotská, rod. Vitálišová 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk  
2.2 Anna Straková, rod. Štefániková 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.3 Bibiana Baginová, rod. Baginová 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.4 Richard Planka 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.5 Eva Balajová, rod. Balajová     
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.6 Ján Šicko 
v podiele 39/2656-ín, čo predstavuje 3,4 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.7 Helena Brnová, rod. Gavendová               
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
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2.8 Boris Mozola  
v zastúpení: Zuzana Mozolová, rod. Medňanská a Boris Mozola 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.9 Miroslav Krajčík a manž. Daša, rod. Hnilicová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.10 Róbert Kompas a manž. Denisa, rod. Hanáková 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.11 Branislav Minárech a manž. Marcela, rod. Dodonková   
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
2.12 Jozef Gajdoš a manž. Eva, rod. Rochovská 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.13 Ing. Vladimír Koláček a manž. Eva, rod. Beňová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.14 Milan Michalec a manž. Lenka, rod. Straková 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
2.15 Roman Senko a manž. Ing. Erika, rod. Petríková 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
2.16 Ladislav Pleva a manž. Anna, rod. Jihlavcová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
2.17 Ing. Marián Igaz a manž. Oľga, rod. Kútna     
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
2.18 Ing. Igor Šumaj a manž. Jarmila, rod. Szabová 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
2.19 Miroslav Chrást a manž. Jarmila, rod. Botková 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom 
 
 
3/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2389,  
parc.č. 2315/454 zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc.č. 2315/474 zastavaná plocha 
o výmere 226 m2 a parc.č. 2315/475 zastavaná plocha o výmere 226 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
3.1 Mgr. Ľudmila Mintáchová, rod. Zámečníková 
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 1,7 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
celková kúpna cena predstavuje (7,7 m2) .......................................................  27,- Sk 
3.2 Anna Obuchová, rod. Obuchová 
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 1,2 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 2,2 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 2,2 m2 
celková kúpna cena predstavuje (5,6 m2) .......................................................  20,- Sk 
3.3 Mgr. Elena Klemanová, rod. Klemanová 
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 1,2 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 2,1 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 2,1 m2 
celková kúpna cena predstavuje (5,4 m2) .......................................................  19,- Sk 
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3.4 Kvetoslava Majerčiaková, rod. Benkovská 
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 1,7 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
celková kúpna cena predstavuje (7,7 m2) .......................................................  27,- Sk 
3.5 Oľga Králiková, rod. Králiková  
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 1,2 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 2,2 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 39/3997-ín, čo predstavuje 2,2 m2 
celková kúpna cena predstavuje (5,6 m2) .......................................................  20,- Sk 
3.6 Mgr. Kornélia Mikulová, rod. Mikulová 
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 1,2 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 2,1 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 38/3997-ín, čo predstavuje 2,1 m2 
celková kúpna cena predstavuje (5,4 m2) .......................................................  19,- Sk 
3.7 Peter Repka, rod. Repka                    
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 1,7 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
celková kúpna cena predstavuje (7,7 m2) .......................................................  27,- Sk 
3.8 Ľuba Bezáková, rod. Bezáková 
parc.č.2315/454 zast.plocha o výmere 126 m2, v podiele 113/3997-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č.2315/474 zast.plocha o výmere 226 m2, v podiele 113/3997-ín, čo predstavuje 6,4 m2 
parc.č.2315/475 zast.plocha o výmere 226 m2, v podiele 113/3997-ín, čo predstavuje 6,4 m2 
celková kúpna cena predstavuje (16,4 m2) .....................................................  57,- Sk 
3.9 Marián Kulíšek, rod. Kulíšek                  
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 1,7 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 53/3997-ín, čo predstavuje 3 m2 
celková kúpna cena predstavuje (7,7 m2) .......................................................  27,- Sk 
3.10 Ján Klučiar a manž. Jana, rod. Gabrhelová   
parc.č. 2315/454 zast. plocha o výmere 126 m2, v podiele 75/3997-ín, čo predstavuje 2,4 m2 
parc.č. 2315/474 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 75/3997-ín, čo predstavuje 4,2 m2 
parc.č. 2315/475 zast. plocha o výmere 226 m2, v podiele 75/3997-ín, čo predstavuje 4,2 m2 
celková kúpna cena predstavuje (10,8 m2) .....................................................  38,- Sk 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod bytovým domom 
 
 
4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Opatovská, súp. č. 675,  parc.č. 
653 zastavaná plocha o výmere 319 m2, v podiele 77/1874-ín, čo predstavuje 13,1 m2 v k.ú. 
Kubra, pre Danielu Dávidovú, rod. Kuzmickú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................ 46,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 812 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, pre vlastníkov obytného domu na ul. Nad tehelňou 

47, v Trenčíne, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pod obytným domom 
a prístupmi v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov, ktoré 
sú využívané ako terasy. 
Novovytvorené parcely sú odčlenené GP č. 78/06 vyhotoveným dňa 9.8.2006 z pozemkov 
parc.č. 2108/198, 2108/199, 2108/215, 2108/213, zapísaných na LV č.1 ako vlastník v celosti. 
    
A/ Ing. Anton Filin a manž. Janka rod. Dvorská   

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 zastavaná plocha o výmere 107 m2 vo veľkosti 
172/1649-ín, čo predstavuje zaokrúhlene 11 m2 m2, za cenu 3,50 
Sk/m2.........................38,50 Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 zastavaná plocha o výmere 1023 m2 vo veľkosti 
172/1649-ín, čo predstavuje zaokrúhlene 107 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 
...........................      374,50 Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 zastavaná plocha  o výmere 288 m2 vo veľkosti 
172/1649-ín, čo predstavuje zaokrúhlene 30 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .........................        
105,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/730 zastavaná plocha o výmere 86 m2, za cenu 250,- 
Sk/m2 ..................................................... 21.500,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje ......................................................................22.018,- Sk 
 
B/ Ing. Al Jundi Hammam a manž. Ing. Marcela rod. Tršková 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 211/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 13,7 m2, za cenu 3,50 Sk/m2.........................48,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 211/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 130,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .................  458,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 211/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 36,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ......................129,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/731 zastavaná plocha o výmere  52 m2, za cenu 250,- 
Sk/m2 .................................................................... 13.000,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje ....................................................................13.635,- Sk 
 
C/ JUDr. Jozef Kutiš a manž. Mária rod. Števicová 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 171/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 11,1 m2, za cenu 3,50 Sk/m2........................ 39,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 171/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 106 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .....................371,- Sk. 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 171/1649-ín , čo 
predstavuje zaokrúhlene 29,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .....................105,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/732 zastavaná plocha o výmere  162 m2, za cenu 250,- 
Sk/m2 .................................................................... 40.500,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje .................................................................  41.015,- Sk 
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D/ Ing. Norbert Hejduk a manž. Adriana rod. Ševčíková 
- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 203/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene 13,2 m2, za cenu 3,50 Sk/m2.........................46,- Sk 
- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 203/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene  125,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ................441,- Sk 
- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 203/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene 35,5 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................124,- Sk 
- novovytvorená  parc.č. 2108/733 zastavaná plocha o výmere  40 m2, za cenu 250,- 

Sk/m2 .................................................................... 10.000,- Sk 
Kúpna cena spolu predstavuje ......................................................................10.611,- Sk 
 
 
E/ Ing. Peter Mašláni a manž. Ing. Alena rod.Hašková 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 161/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 10,4  m2, za cenu 3,50 Sk/m2........................36,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 161/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene  100 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .....................350,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 161/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 28 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 .........................98,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/734 zastavaná plocha o výmere  33 m2, za cenu 250,- 
Sk/m2 .................................................................... 8.250,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje .................................................................     8.734,- Sk 
 
 
F/ Ing. Milan Guráň a manž. RNDr. Oľga rod. Rybanová 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 162/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 10,5  m2, za cenu 3,50 Sk/m2.......................37,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 162/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 100,5 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ...................352,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 162/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene  28,3 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ...................99,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/213 zastavaná plocha o výmere  315 m2, za cenu 300,- 
Sk/m2 .................................................................... 94.500,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje .................................................................      94.988,-Sk 
 
 
G/ Ing. Arch. Ivan Bruch 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 268/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 17,4 m2, za cenu 3,50 Sk/m2........................61,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 268/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 166,3 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................582,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 268/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 46,8 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................164,- Sk 

- novovytvorená  parc.č. 2108/735 zastavaná plocha o výmere  188 m2, za cenu 250,- 
Sk/m2 .................................................................... 47.000,- Sk 

Kúpna cena spolu predstavuje .................................................................   47.807,-Sk 
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H/ Ing. Eduard Krištof a manž.  Alica  rod. Papúchová 
- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 124/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene 8 m2, za cenu 3,50 Sk/m2........................28,- Sk 
- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 124/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene 76,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................269,- Sk 
- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 124/1649-ín, čo 

predstavuje zaokrúhlene 21,7 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................76,- Sk 
Kúpna cena predstavuje ................................................................................... 373,- Sk 
 
 
I/ Peter Mercek a manž. Katarzyna Krystyna rod. Krok 

- podiel na  pozemku parc.č. 2108/198 o výmere 107 m2 vo veľkosti 177/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 11,5 m2, za cenu 3,50 Sk/m2........................40,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/199 o výmere 1023 m2 vo veľkosti 177/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene 109,8 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ..................384,- Sk 

- podiel na pozemku parc.č. 2108/215 o výmere 288 m2 vo veľkosti 177/1649-ín, čo 
predstavuje zaokrúhlene  30,9 m2, za cenu 3,50 Sk/m2 ....................108,- Sk 

Kúpna cena predstavuje ...................................................................................  532,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................... 239.713,- Sk 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 813 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená parc.č. 2315/552 zastavaná plocha 

o výmere 400 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 242/2006 vyhotoveným dňa 11.10.2006, 
z parc.č. 2315/10 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Karola 
Kubicu a manž. Klaudiu, za účelom výstavby rodinného domu, za cenu 1.300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  .......................................................... 520.000,- Sk  

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 814 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce, novovytvorená parc.č. 103/7 

zastavaná plocha o výmere 1782 m2, odčlenená GP č. 37384678-7/06 vyhotoveným dňa 
16.8.2006, z parc.č. 103/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom vybudovania parkoviska pre potreby zdravotného strediska, za cenu 300,- Sk/m2 
nasledovne : 

 6



- Zuzana Pastorová PHDr., Trenčín, Golianova 27 v podiele 1/10-ina 
- Chudý Ivan MUDr., Trenčín, Mateja Bela 32/36 v podiele 1/10-ina 
- Beňo Pavol MUDr., Trenčín, Soblahovská 57/36 v podiele 1/10-ina 
- Intend s.r.o., v podiele 1/10-ina 
- Kočkovský Richard MUDr., Nová Dubnica, J. Krála 730/23 v podiele 1/10-ina 
- Staňová Jana MUDr., Trenčín Rastislavova 5, v podiele 1/10-ina 
- Fogašová Iveta MUDr., Trenčín, Halalovka 45 v podiele 1/10-ina 
- Mastelová Mária MUDr., Trenčín, Hollého 890/4 v podiele 1/10-ina 
- Medipax s.r.o. v podiele 1/10-ina      
- Mastela Milan Ing., Trenčín, Hollého 890/4 v podiele 1/10-ina 

Kupujúci sú povinní uhradiť cenu za vypracovanie  projektovej dokumentácie na investičnú 
akciu  „Statická doprava Medik-centrum“ vo výške..................    83.000,- Sk. 

Kúpna cena pozemku predstavuje ........................................................     534.600,- Sk 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................    617.600,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 815 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená parc.č. 2108/743  zastavaná plocha 

o výmere 12 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 17905095-063-06 vyhotoveným dňa 
4.9.2006, z parc.č. 2108/633, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre 
Milana Kučeráka a manž. Janku rod. Liškovú, za účelom skompletizovania pozemku, za 
cenu 250,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................3.000,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 816 
k Návrhu na predaj nehnuteľností 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. 2108/616 zastavaná plocha  
o výmere 27 m2 a  novovytvorená parc.č. 2108/618 zastavaná plocha o výmere 119 m2, 
odčlenená GP č. 22822178-97/2006, vyhotoveným dňa 29.9.2006,  z parc.č. 2108/618 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  Ing. Štefana Bagina a manž. 
JUDr. Evu rod. Rebrovú, za účelom skompletizovania pozemkov, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................. 36.500,- Sk 
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2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/745 
zastavaná plocha o výmere 24 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/620 zastavaná plocha 
o výmere 99 m2, odčlenené GP č.   22822178-97/2006, vyhotoveným dňa 29.9.2006,  
z parciel č. 2108/137 a 2108/620 zapísaných na LV č. 1   ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre  Ing. Jozefa Lochmana a manž. RNDr. Darinu rod. Poništovú, za účelom 
skompletizovania pozemkov, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................30.750,- Sk 
 
3/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/621 
zastavaná plocha o výmere 26 m2, novovytvorená parc.č. 2108/625 zastavaná plocha 
o výmere 89 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/624 zastavaná plocha o výmere 16 m2, 
odčlenené GP č. 22822178-97/2006, vyhotoveným dňa 29.9.2006, z parc.č. 2108/621, 
2108/625 a 2108/324 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti pre Ing. 
Júliusa Homolu a manž. Janu rod. Krivosudskú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu s príslušenstvom, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 32.750,- Sk  
 
4/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/417 
zastavaná plocha o výmere 22 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/389 zastavaná plocha 
o výmere 108 m2, odčlenené GP č. 22822178-97/2006, vyhotoveným dňa 29.9.2006, z parciel 
č. 2108/417 a 2108/389 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. 
Tomáša Loebla a manž. Marianu rod. Hankovú, za účelom skompletizovania pozemkov, 
za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................... 32.500,- Sk   
 
  5/  predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/418 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, novovytvorená parc.č. 2108/390 zastavaná plocha 
o výmere 27 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/392 zastavaná plocha o výmere 84 m2, 
odčlenené GP č. 22822178-97/2006, vyhotoveným dňa 29.9.2006, z parciel 
2108/418,2108/392 a 2108/390, zapísaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
pre Ing. Kočiša Miroslava a manž. Ing. Máriu rod. Burianovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu s príslušenstvom, 
za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 32.250,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 817 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

 predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Zlatovce pre vlastníkov nebytových 
priestorov – obchodných prevádzok na Staničnej ul. 1062/12 – 24 v Trenčíne za účelom 
scelenia pozemkov za kúpnu cenu 250,-Sk/m2 nasledovne  : 
 
- Anton Kukuč a manž. Emília, Partizánska 22A, Trenčín – novovytvor. parc.č. 982/4 
ostatná plocha s výmerou 247 m2, za kúpnu cenu ................................................ 61.750,-Sk,  
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- Renáta Ferenčíková, J. Fabu 6, Trenčín – novovytvor. parc.č. 982/5 ostatná plocha 
s výmerou 151 m2, za kúpnu cenu ........................................................................ 37.750,-Sk, 
- Vladimír Tomšálek, Turá Lúka 646, Myjava – novovytvor. parc.č. 982/6 ostatná plocha 
s výmerou 57 m2, za kúpnu cenu ..................................................... 14.250,-Sk, 
-  Ing. Miroslav Novák a manž. Soňa, Súťažná 4, Trenčín – novovytvor. parc.č. 982/7 
ostatná plocha s výmerou 121 m2, za kúpnu cenu ................................................ 30.250,-Sk, 
a novovytvor. parc.č. 982/11 ostatná plocha s výmerou 80 m2, za kúpnu cenu ... 20.000,-Sk, 
- Marek Čičo, Bazovského 6, Trenčín – novovytvor. parc.č. 982/8 ostatná plocha s výmerou 
36 m2, za kúpnu cenu .............................................................................................. 9.000,-Sk, 
- Ján Havjer, Jedľová 11, Trenčín – novovytvor. parc.č. 982/10 ostatná plocha s výmerou 51 
m2, za kúpnu cenu ................................................................................................. 12.750,-Sk,  
- Danka Ježíková – DANIEL, SNP 7/32, Trenčianske Teplice – novovytvor. parc.č. 982/12 
ostatná plocha s výmerou 153 m2, za kúpnu cenu ................................................ 38.250,-Sk, 
 
všetky odčlenené GP č. 17905095-077-06 zo dňa 16.10.2006 z pôvodnej parc.č. 982/1, 
v katastri nehnuteľností zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti. 
Celková výmera prevádzaných pozemkov .................................................................. 896 m2. 
Celková kúpna cena prevádzaných pozemkov .................................................... 224.000,-Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 818 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici M.R. Štefánika v k. ú. Trenčín parc. č. 1314, 

zast. plocha vo výmere 264 m2 pre Petra Meliša v podiele 1/2 a Ing. Štefana Bohúňa s 
manželkou v podiele 1/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku 
ako záhrada za obytným domom 
za cenu        ....             300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       ....        79.200,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 819 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/236, 

zast. plocha vo výmere 13 m2 pre Vladimíra Valička s manželkou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu ku garáži 
za cenu        ....             300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       ....          3.900,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 820 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/132, 

zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Zlaticu Prchlíkovú za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou 
za cenu        ....             800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       ....        16.000,- Sk 
    

U z n e s e n i e  č. 821 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/237, 

zast. plocha vo výmere 11 m2 pre Ing. Imricha Pancuráka s manželkou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu ku garáži 
za cenu        ....             300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       ....          3.300,- Sk. 
        
 

U z n e s e n i e  č. 822 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Opatová v "E" KN parc. č. 792/1, ost. plocha 

vo výmere 51 m2 pre Slovenský zväz záhradkárov, SZZ Základná organizácia 15-4 
Opatová  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku záhradkármi  
za celkovú kúpnu cenu        ....      1,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 823 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1192, záhrada vo výmere 396 

m2 pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Trenčín za účelom vysporiadania užívaného 
pozemku ako “organistickej záhrady” pri farskom kostole v Trenčíne, s predkupným právom 
v prospech Mesta Trenčín za rovnakú kúpnu cenu.  
Celková kúpna cena        .....      1,- Sk.  
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U z n e s e n i e  č. 823/A 
 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a  
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2180/329 
zastavaná plocha o výmere 1071m2, odčlenená GP č. 17905095-074-06, vyhotoveným dňa 
5.10.2006, z parc.č. 2180/242 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre 
Považskú odpadovú spoločnosť, a.s., za účelom vybudovania zberného dvora odpadu,  za 
cenu 300,- Sk/m2, s možnosťou predkupného práva za rovnakú cenu a vložené investície 
v prospech Mesta Trenčín. 
Celková kúpna cena predstavuje cca.....................................................321.300, - Sk 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 824 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 1825/37 

zastavaná plocha o výmere 168 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 36335924-127-06, 
vyhotoveným dňa 26.9.2006 z parc.č. 1825/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre  BASTA  REAL, s.r.o., za účelom  vybudovania parkoviska pre obchodné 
prevádzky na ul. Legionárskej, za cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje cca ......................................................... 134.400,- Sk 

 
 

U z n e s e n i e  č. 825 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
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 a novovytvorená 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 
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U z n e s e n i e  č. 826 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín a následné 

zrušenie uznesenia MsZ č. 580 zo dňa 25.8.2005 a uznesenia MsZ č. 737 zo dňa 29.6.2006 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1. s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 2337/257 zastavaná plocha 

o výmere 397 m2 a novovytvorená parc.č. 2337/262 zastavaná plocha o výmere 829 m2, 
odčlenená GP č. 56/06 vyhotoveným dňa 30.5.2006 z parc.č. 2337/48 zapísanej na LV č. 1 
ako  vlastník Mesto Trenčín v celosti pre Ing. Dušana Skačányiho v podiele ½-ica a Ing. 
Michala Urbánka v podiele ½-ica, za účelom výstavby polyfunkčného objektu a parkoviska, 
za nasledovnú kúpnu : 

- parc.č. 2337/257 o výmere 397 m2, za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 ................ 
..................................................595.500,- Sk 

- parc.č. 2337/262 o výmere 829 m2, za kúpnu cenu 600,- Sk/m2 ..................  
..................................................497.400,- Sk 

Celková kúpna cena predstavuje ...........................................                  1.092.900,- Sk 
 
2.  r u š í  
 
a)   s účinnosťou od 25.8.2005  uznesenie MsZ č. 580 zo dňa 25.8.2005, ktorým MsZ 
v Trenčíne  zmenilo s účinnosťou  od 28.7.2005 uznesenie MsZ č. 465 zo dňa 24.2.2005, 
ktorým MsZ v Trenčíne schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, novovytvorená parc.č. 
2337/257 zastavaná plocha o výmere 397 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 36335924-73-
04 vyhotoveným dňa 6.12.2004 z parc.č 2337/48, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre združenie MINI CENTRUM JUH, so sídlom Ul. Gen. Svobodu, 
Trenčín, zastúpené Ing. Rajkom Salihbegovičom, Partizánska 14, Trenčianske Teplice a Ing. 
Dušanom Skačányim, Karpatská 34, Trenčín, za účelom výstavby polyfunkčného objektu, za 
cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................... 595.500,- Sk 
Zmena sa týkala zmeny účastníka zmluvy o združení a to z Ing. Rajka Salihbegoviča, 
Partizánska 14, Trenčianske  Teplice na Ing. Michala Urbánka, Beckovská 21, Trenčín. 
 
b) s účinnosťou od 29.6.2006 uznesenie MsZ č. 737 zo dňa 29.6.2006, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 
2337/262 zastavaná plocha o výmere 829 m2, odčlenená GP č. 56/06, vyhotoveným dňa 
30.5.2006 z parc.č. 2337/48 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre 
Mini Centrum Juh, Trenčín – združenie fyzických osôb Ing. Dušan Skačányi a Ing. Michal 
Urbánek, za účelom vybudovania parkoviska pre polyfunkčný objekt „Mini centrum Juh“, za 
cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 1.243.500,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 827 
k Návrhu na prenájom, zriadenie vecného bremena a predaj nehnuteľného majetku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

A/  prenájom pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 300/12, zast. plocha vo výmere 1281 m2 
pre TATRA REAL, a. s. Bratislava za účelom výstavby podzemných garáží a zriadenia 
staveniska nadzemného objektu na Jaselskej ulici za cenu 600,- Sk/m2 ročne. 
Celková hodnota za prenájom pozemku    ....      768.600,- Sk ročne  
 
B/  zriadenie vecného bremena - stavby podzemných garáží pod pozemkom v k. ú. 
Trenčín parc. č. 300/12, zast. plocha vo výmere 1281 m2 za účelom výstavby a 
prevádzkovania budúcich podzemných garáží v prospech TATRA REAL, a. s. Bratislava  
za hodnotu vecného bremena       ....   1 921.500,- Sk  
  
C/  predaj nehnuteľností - pozemkov na Jaselskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 300/13, 
zast. plocha vo výmere 642 m2 a parc. č. 300/14, zast. plocha vo výmere 55 m2, spolu výmera 
697 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom 95/2006 zo dňa 16.10.2006 pre 
TATRA REAL, a. s. Bratislava za účelom výstavby centrálneho objektu a vstupného portálu 
do podzemných garáží.   
za cenu         ....        10.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena cca      ....   6.970.000,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 828 
k Návrhu na zámenu a kúpu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

I. 
zámenu nehnuteľností  Mesta Trenčín: 
- k. ú. Trenčín parc. č.:    cena za m2  cena za pozemok 
- 86/4,         zast. plocha vo výmere   26 m2,  2.000,- Sk/m2  52.000,- Sk    
- 1181/4,     ost. plocha   vo výmere   49 m2, 1.750,-   85.750 
- 1260/10,   zast. plocha vo výmere   39 m2,  1.485,-   57.915,- 
- 1522/16,   zast. plocha vo výmere   56 m2,  1.220,-   68.320,- 
- 1531/249, zast. plocha vo výmere   50 m2,  1.160,-   58.000,-  
  a budova trafostanice súp. č. 6784,                      391.858,-  
- 1531/291, zast. plocha vo výmere  50 m2,  1.160,-   58.000,-  
  a budova trafostanice súp. č. 6987,                          391.858,-      
- 1553/107, zast. plocha vo výmere 107 m2,  1.180,-           126.260,- 
- 1706/10,   zast. plocha vo výmere   63 m2,  1.090,-   68.670,- 
- 2007/10,   zast. plocha vo výmere   60 m2,  1.140,-   68.400,- 
- 2175/14,   zast. plocha vo výmere   70 m2,  1.000,-   70.000,- 
- 2175/27,   zast. plocha vo výmere   70 m2,  1.000,-   70.000,- 
- 2180/30,   zast. plocha vo výmere   69 m2,  1.000,-   69.000,- 
- 2189/10,   zast. plocha vo výmere   69 m2,  1.000,-   69.000,-  
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- 2237/32,   zast. plocha vo výmere   75 m2,  1.000,-   75.000,- 
- 2237/250, zast. plocha vo výmere 109 m2,  1.000,-           109.000,-  
- 2315/20,   zast. plocha vo výmere   76 m2,  1.000,-   76.000,- 
- 2315/32,   zast. plocha vo výmere   46 m2,  1.000,-   46.000,- 
- 2315/50,   zast. plocha vo výmere   72 m2,  1.000,-   72.000,- 
- 2315/80,   zast. plocha vo výmere   45 m2,  1.000,-   45.000,- 
- 2315/81,   zast. plocha vo výmere   48 m2,  1.000,-   48.000,- 
- 2337/22,   zast. plocha vo výmere   76 m2,  1.000,-   76.000,- 
- 2337/28,   zast. plocha vo výmere   76 m2,  1.000,-   76.000,- 
- 2337/46,   zast. plocha vo výmere   74 m2,  1.000,-   74.000,- 
- 3256/4,     zast. plocha vo výmere 205 m2,  1.190,-           243.950,-  
- k. ú. Zlatovce parc. č.    
- 727,          zast. plocha vo výmere   52 m2,  1.050,-   54.600,- 
- k. ú. Kubra parc. č.:   
- 228,          zast. plocha vo výmere   39 m2,  1.160,-   45.240,- 
- 641,          zast. plocha vo výmere   52 m2,  1.035,-   53.820,- 
- 644/2,       zast. plocha vo výmere   52 m2,  1.035,-   53.820,- 
- 645/2,       zast. plocha vo výmere   54 m2,  1.035,-   55.890,- 
- 772,          zast. plocha vo výmere   89 m2,  1.035,-   92.115,- 
spolu: výmera pozemkov 2018 m2,             cena pozemkov      2 217.750,- 
Nehnuteľnosti Mesta Trenčín sú spolu v hodnote         ....       3 001.466,- Sk. 
 
za nehnuteľnosti  Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava:  
- k. ú. Trenčín parc. č. :  
- 1627/184, zast. plocha vo výmere 2376 m2, 1.088,68       2 586.704,-  
- 1627/378, zast. plocha vo výmere   124 m2  1.088,68          134.996,- 
  a budova trafostanice súp. č. 712              278.300,- 
Spolu: výmera pozemkov 2500 m2,   cena pozemkov    2 721.700,-    
Nehnuteľnosti Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava   
          sú spolu v hodnote        ....        3 000.000,- Sk. 
Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania.   
 
 
II. 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľnosti od Západoslovenská 
energetika, a. s. Bratislava, predmetom  ktorej bude kúpa pozemku na Ostrove v Trenčíne v 
k. ú. Zamarovce parc. č. 1078/3, zast. plocha vo výmere 75 m2, za účelom prípravy realizácie 
výstavby letnej plavárne na ostrove  
za cenu        ....      podľa znaleckého posudku.
  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 829 
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 nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce, novovytvorené parc.č. 20/76 ostatná 
plocha o výmere 9646 m2 a novovytvorená parc.č. 20/77 ostatná plocha  o výmere 1419 m2, 
odčlenené GP č. 31041833-074-06, vyhotoveným dňa 6.10.2006, z parc. č. 20/29 pre 
PERTESO, a.s. Kladno za účelom výstavby  závodu na výrobu betónových zmesí za kúpnu 
cenu : 

- parc.č. 20/76 o výmere 9646 m2 za kúpnu cenu 600,- Sk/m2 ............... 5.787.600,- Sk 
- parc.č. 20/77 o výmere 1419 m2 (ochranné pásmo stĺpu vysokého napätia) za kúpnu 

cenu 300,- Sk/m2 ......................................................................................  425.700,- Sk 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................. 6.213.300,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 830 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce, novovytvorená parc.č. 20/75 ostatná 

plocha o výmere 7292 m2 a  novovytvorená parc.č. 5/6 ostatná plocha o výmere 17862 m2, 
odčlenené GP č. 31041833-074-06, vyhotoveným dňa 6.10.2006, z parciel č. 20/29 a 5/4,   pre 
Považskú odpadovú spoločnosť, a.s. Trenčín, za účelom výstavby nového  areálu POS, a.s. 
(parkovacie priestory pre dopravnú techniku, hala na triedenie druhotných surovín, skladové 
priestory, kancelárske a sociálne priestory) za kúpnu cenu 600,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 15.092.400,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 831 
k Návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, nasledovne : 

      –    novovytvor.parc.č. 2237/449 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 902 m2,  
– novovytvor.parc.č. 2237/450 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 142 m2,  
– novovytvor.parc.č. 2237/451 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   32 m2, 
odčlenené GP z pôvodnej parc.č. 2237/1 a 2237/226, obe vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Trenčín (LV č. 1) a  
–                   parc.č. 2237/280 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   50 m2,  
–                   parc.č. 2237/409 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   69 m2,  
–                   parc.č. 2237/415 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou     9 m2,  
vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín (LV č. 1) 
s celkovou výmerou ............................................................................. 1.204 m2,   

 
za : 

pozemok parc.č. 2237/225 zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 605 m2, 
vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosti Sv. Rodiny v Trenčíne (LV č. 
5936). Zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 

 15



U z n e s e n i e  č. 832 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 10.462 m2 

 
- parc.č. parc.č. 2180/247 zastavaná plocha o výmere 841 m2 
- parc.č. 2180/248 zastavaná plocha  o výmere 728 m2 
- parc.č. 2180/249 zastavaná plocha o výmere 339 m2 
- parc.č. 2180/245 zastavaná plocha o výmere 2600 m2 
- parc.č. 2354/8 zastavaná plocha o výmere 4043 m2 
- parc.č. 2180/246 zastavaná plocha o výmere 547 m2 
- parc.č. 1145/3 zastavaná plocha o výmere 1028 m2 
- parc.č. 1144/2 zastavaná plocha o výmere 36 m2 
- parc.č. 1145/2 zastavaná plocha o výmere 62 m2 
- parc.č. 1146 zastavaná plocha o výmere 238 m2 

 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník  Mesto Trenčín v celosti 

 
za  

 
pozemky v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 10.400 m2 

 
- parc.č. 3484/92 ostatná plocha o výmere 4144 m2 
- parc.č. 3484/90 ostatná plocha o výmere 1858 m2 
- parc.č. 3484/96 ostatná plocha o  výmere  3235 m2 
- parc.č. 3484/91 ostatná plocha o  výmere 196 m2 
- parc.č. 3484/93 ostatná plocha o  výmere 362 m2 
- parc.č. 3484/94 ostatná plocha o výmere 65 m2 
- parc.č. 3484/95 ostatná plocha o výmere 540 m 

 
zapísaných na LV č. 2941 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne v celosti  
za účelom scelenia pozemkov pre účely budovania nábrežia. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania.  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 833 
k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n í   

 
s účinnosťou od 01.09.2006 uznesenie MsZ č. 38 bod 12. zo dňa 24.04.2001, ktorým 

MsZ v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorené 
parcely číslo 
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12. -  2315/258 zastavaná plocha s výmerou     6 m² v ½-ci, 
         2315/259 zastavaná plocha s výmerou   20 m² v ½-ci, 
         2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m² v 1/21-ine, 
 
Irene Oravcovej, za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m² pod garážou a za 300,-Sk/m² pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 15.329,-Sk, 
 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 07.10.1998 z pôvodnej parcely 
číslo 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií 
ku garážam.     
 
Zmena sa týka : 
 

1/ výmer prevádzaných pozemkov, ktoré sa menia nasledovne : 
- parc.č. 2315/259 z   20 m², na   19 m², 
- parc.č. 2315/302 z 345 m², na 344 m², 
2/ celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 15.329,-Sk, na 14.914,-Sk,  
3/ údajov v evidencii nehnuteľností, ktoré sa menia nasledovne : 
- parc.č. 2315/258 aktuálne vedená na liste vlastníctva číslo 9157 
      pre vlastníka Mesto Trenčín v podiele ½-ca, 
- parc.č. 2315/259 aktuálne vedená na liste vlastníctva číslo 1 
      pre vlastníka Mesto Trenčín v celosti,  
- parc.č. 2315/302 aktuálne vedená na liste vlastníctva číslo 7145 
      pre vlastníka Mesto Trenčín v podiele 4/21-iny. 

U z n e s e n i e  č. 834 
k Návrhu na zámenu, kúpu a prenájom nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

1.  zámenu nehnuteľností v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc. č. 1560/4 ostatná plocha o výmere 2290 m2 zapísaný na LV č. 1 

ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
za 
- pozemok parc. č. 1560/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4244 m2 a 

zapísaný na LV č. 2005 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu areálu novej 
letnej plavárne. 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov v rozlohe 1954 m2 bude riešený 
finančným vyrovnaním vo výške 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú sumu 
1,954.000,- Sk v prospech Obce Zamarovce. 
 

2.  kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Zamarovce 
- pozemok parc. č. 1077 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 
- pozemok parc. č. 1078/1 ostatná plocha o výmere 2229 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu  areálu novej 
letnej plavárne za kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 
2,322.000,- Sk 
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3.  kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Zamarovce 

- pozemok parc. č. 1076 ostatná plocha o výmere 95 m2 (po zapísaní  vlastníctva na 
Obec Zamarovce) 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu areálu novej 
letnej plavárne za kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 
95.000,- Sk 

 
4.  prevzatie nehnuteľností v k.ú. Zamarovce do nájmu 

- pozemok parc. č. 1079 ostatná plocha o výmere 119 m2 
- pozemok parc. č. 1070 ostatná plocha o výmere 6699 m2 
- pozemok parc. č. 1071 ostatná plocha o výmere 871 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom výstavby športovo-oddychovej zóny (ihriská) ako doplnkovej funkcie 
k areálu letnej plavárne  
- za cenu nájmu 5,- Sk/m2 ročne, čo predstavuje celkovú výšku nájomného 38.445,- 

Sk ročne  
- na dobu 20 rokov s možnosťou predĺženia  
- s účinnosťou od 1.11.2006  
- s predkupným právom v prospech Mesta Trenčín 
 

5.  prevzatie nehnuteľností v k.ú. Trenčín do nájmu 
- pozemok parc. č. 1560/4 ostatná plocha o výmere 2290 m2 
za účelom výstavby športovo-oddychovej zóny (ihriská) ako doplnkovej funkcie 
k areálu letnej plavárne  
- za cenu nájmu 5,- Sk/m2 ročne, čo predstavuje celkovú výšku nájomného 11.450,- 

Sk ročne  
- na dobu 20 rokov s možnosťou predĺženia  
- s účinnosťou od dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností 

v zmysle zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Obcou 
Zamarovce, predmetom ktorej bude pozemok parc. č. 1560/4 v k.ú. Trenčín   

- s predkupným právom v prospech Mesta Trenčín  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 835 
k Návrhu na bezodplatný prevod a kúpu nehnuteľného majetku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 

1. bezodplatný prevod pozemkov v k.ú. Záblatie: 
• parcela č. 818/2 orná pôda o výmere 7047 m2        
• parcela č. 815/18 orná pôda o výmere 1737 m2                  
• parcela č. 801/242 orná pôda o výmere 60 m2                   
• parcela č. 801/257 orná pôda o výmere 51 m2                   
• parcela č. 803/20 trvalý trávnatý porast o výmere 13 m2                   
• parcela č. 803/14 trvalý trávnatý porast o výmere 110 m2                   
• parcela č. 1092/11 zastavaná plocha o výmere 12 m2                  
• parcela č. 815/27 trvalý trávnatý porast o výmere 105 m2                   
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• parcela č. 815/29 orná pôda o výmere 3809 m2                   
• parcela č. 815/26 trvalý trávnatý porast o výmere 168 m2                   
• parcela č. 815/25 trvalý trávnatý porast o výmere 6286 m2                   
• parcela č. 815/23 trvalý trávnatý porast o výmere 2021 m2                   
• parcela č. 815/22 trvalý trávnatý porast o výmere 1226 m2                   
• parcela č. 8155/21 orná pôda  o výmere 2943 m2                   
• parcela č. 818/30 ostatná plocha o výmere 94 m2                  
• parcela č. 818/32  orná pôda o výmere 9504 m2                    
spolu výmera  pozemkov 35186 m2 
 

od vlastníka SR – Slovenský pozemkov fond, Bratislava do vlastníctva Mesta 
Trenčín za účelom vybudovania prístupových komunikácií ako verejnoprospešných stavieb 
v území „priemyselnej zóny –  Trenčín, Bratislavská ulica“. 

 
2. kúpu pozemkov v k.ú. Záblatie: 

• parcela č. 818/28 orná pôda o výmere 1101 m2                
• parcela č. 818/23 orná pôda o výmere 2882 m2                
• parcela č. 818/34 orná pôda o výmere 295 m2                
• parcela č. 818/31 orná pôda o výmere 380 m2                
• parcela č. 815/16 orná pôda o výmere 644 m2                
• parcela č. 1092/8 zastavaná plocha o výmere 66 m2              
• parcela č. 803/9 trvalý trávnatý porast o výmere 349 m2                 
• parcela č. 804/7 orná pôda o výmere 2478 m2                
• parcela č. 804/5 orná pôda o výmere 313 m2                
• parcela č. 801/227 orná pôda o výmere 7828 m2                
• parcela č. 801/234 orná pôda o výmere 5254 m2               
• parcela č. 801/233 orná pôda o výmere 325 m2                
• parcela č. 801/252 orná pôda o výmere 33 m2                
• parcela č. 801/253 orná pôda o výmere 75 m2                
• parcela č. 801/246 orná pôda o výmere 2 m2                
• parcela č. 803/13 trvalý trávnatý porast o výmere 1396 m2                
• parcela č. 803/12 trvalý trávnatý porast o výmere 914 m2                
• parcela č. 803/11 trvalý trávnatý porast o výmere  213 m2                
• parcela č. 1092/10 zastavaná plocha o výmere 39 m2               
• parcela č. 815/32 orná pôda o výmere 254 m2                 

                  spolu výmera pozemkov  24841 m2 
 
za účelom vybudovania prístupových komunikácií a inžinierskych sietí v území „priemyselnej 
zóny –  Trenčín, Bratislavská ulica“  
za kúpnu cenu ........................................................................................ 350,- Sk/m2 
celková kúpna cena predstavuje ......................................................... 8,694.350,- Sk 

 
od podielových spoluvlastníkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1389 a 1432 pre k.ú. 
Záblatie:  
      

R
D
n A PoP.č. Meno odený/á 

átum 
ar.  dresa diel 

1. Jozef Bečár B 6 86ečár .12.1933 Záblatská 96, TN 4/90000 
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2. Božena Bečárová Š vá
1
2 90vikruho

5.10.193
 Záblatská 32, TN 0/90000 

3. Marta Begáňová K 6 60útna .12.1948 Záblatská 122, TN 0/90000 

4. Ján Bohuš Bohuš 
1
4 Z 90000 
5.10.192

áblatská 85, TN 600/
5. Marián Bohuš B 2 ská 82, TN 90ohuš 0.8.1941 Záblat 0/90000 

6. Štefan Bohuš Bohuš 
2
8 

24, 
TN 900/90000 

6.12.193 Poľnohospodárska 324/

7. Emília Bohušová  M Dolné Pažite 14, TN 22ičová 29.9.1930 5/90000 

8. Emília Bohušová  Kvasnicová 4
4/24, 

.2.1945 TN 300/90000 
Poľnohospodárska 32

9. Anna Brabcová V  
2
2 Z 60aňová
1.10.193
 áblatská 110, TN 0/90000 

10. Anton Brlej B 3 Ku Kyselke 347/2, TN 79rlej 0.6.1948 8/90000 
11. Ján Brlej B 2 6rlej 5.2.1929 Poľnohospodárska 11, TN 6 3/90000 
12. Ing. Ján Brlej B 9 37rlej .3.1950 K dolnej stanici 12, TN 5/90000 
13. Jozef Brlej B 8 R 6rlej .6.1957 ybáre 5, TN 6 3/90000 

14. Anna Brlejová Blažejová 
1
2 P 8, TN 28
9.10.193
 oľnohospodárska 1 50/90000 

15. Mária Brlejová Lehocká  2 D  752.9.1921 olné Pažite 162/17, TN 0/90000 
16. Mária Brlejová Jarábková 9 , TN 39.6.1940 Poľnohospodárska 11 9/90000 
17. Vladmír Bulko B 1 Záblatská 228/56, TN 42ulko .1.1936 0/90000 
18. Zdena Bulková F 6 15raňová .1.1938 Záblatská 56, TN 00/90000 
19. Ján Čakloš Č 2 30akloš .5.1925 Malozáblatská 7, TN 0/90000 
20. Jaroslav Čakloš Č 2 90akloš 4.5.1942 Záblatská 117, TN 0/90000 
21. Jozef Čakloš Č 600/90000 akloš 2.3.1925 Lipová 16, TN 
22. Miloslav akloš Čakloš 25.3.1937 Malozáblatská 3, TN 300/90000 Č
23. Anna Čaklošová H 42rnčárová 6.11.1913 Záblatská 97, TN 0/90000 
24. Božena Čaklošová Z 15ajacová 11.2.1945 Rybáre 253/20, TN 00/90000 
25. Jana Čaklošová Mináriková 2 158.2.1934 Dolné Pažite 24, TN 99/90000 

26. 
Petronela 
Čaklošová Mináriková 7 90.11.1936 Dolné Pažite 11, TN 0/90000 

27. Anna Dlesková 
Chovancov
á

1
5  33 
1.12.193
 Dolné Pažite 101/63, TN 9/90000 

28. Mária Domineková O
3

N 45kálová 2
0.10.193
 Dolné Pažite 144/53, T 0/90000 

29. Helena Drhová Jakubeková 2 Z 60.10.1935 áblatská 74, TN 0/90000 
30. Ján Fraňo F 7 D 14raňo  .11.1935 rietoma 25/90000 
31. Ján Fraňo F 7 D 0raňo .10.1953 rietoma 367, Drietoma 3 0/90000 
32. Jozef Fraňo F 1 Záblatská 218/36, TN 90raňo 0.2.1946 0/90000 
33. Anna Fraňová M 1 2ičová 2.5.1932 Dolné Pažite 55, TN 2 5/90000 
34. Mária Fabryová Mináriková 2 38.1.1931 Hlavná 139, TN 1 50/90000 
35. Anna Gažíková Lacková 2 12.4.1929 Dolné Pažite 48, TN 00/90000 
36. išová Lacková 2.5.1933 Bazovského 8, TN 939/90000 Anna Gur
37. Jozef Havier H 6  30avier .1.1920 Poľnohospodárska 17, TN 0/90000 
38. Anna Hoštáková Oravcová 9 97.8.1934 Záblatská 120, TN 5/90000 
39. Jozef Husák H 4  16usák .10.1958 Malozáblatská 392/17, TN 50/90000 
40. Štefan Ilkyv I 1 , TN 60lkyv 9.9.1924 Poľnohospodárska 19 0/90000 
41. Julián Janiš J 1 15aniš 7.5.1948 Záblatská 49, TN 00/90000 
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42. 
Jozefína 
Jankovičová Okálová 2 753.2.1924 Záblatská 263/86, TN 0/90000 

43. Ján Jarábek J 1 33arábek 5.6.1954 Rybáre 181/6, TN 6/90000 
44. Jozef Jarábek J 2 1, TN 39arábek 5.2.1930 Malozáblatská 2 9/90000 
45., Jozef Jarábek J 2 K 25arábek 3.7.1940 u Kyselke 5, TN 2/90000 
46. Pavol Jarábek J 2 33arábek 8.6.1945 Rybáre 182/8, TN 6/90000 
47. Pavol Jarábek J 1 R 25arábek 4.3.1947 ybáre 28, TN 2/90000 
48. Ondrej Kotras K 2 13otras 0.2.1924 Ku Kyselke 249/6, TN 50/90000 
49. Pavol Kotras K 2 10otras 3.1.1931 Záblatská 83, TN 50/90000 

50. Ján Lacko L
2
2 41acko  
6.10.194
 Rybáre 2, TN 1/90000 

51. Anna Lacková H 5 67usárová .6.1923 Záblatská 20, TN 5/90000 

52. Marta Magálová Šišovská  
2
1 48
7.12.195
 Záblatská 66, TN 0/90000 

53. Mária Matejíková O 8 92ravcová .5.1954 Záblatská 91/298, TN 4/90000 

54. František Michal M
1
1 75ichal 
1.12.193
 Ku Kyselke 348/4, TN /90000 

55. Anna Minárechová Jarábková 9 Raková 1102, Raková 33.12.1911 6/90000 
56. Jozef Minárech  M 3 Ja 90inárech .1.1923 vorová 28, TN 0/90000 

57. Ľudovít Minárik M
2
8 18inárik  

4.10.192
 Dolné Pažite 85, TN 39/90000 

58. Štefan Minárik  M
2
6 60inárik 

2.12.191
 Záblatská 24, TN 0/90000 

59. Mária Mináriková K 5 45otláriková .1.1931 Pri parku 5, TN 0/90000 

60. 
Margita 
Nedielková K á

2
2 12opuncov
8.11.192
 Záblatská 12, TN 00/90000 

61. Božena Nováková Sa 17.1.1927 Lmáková egionárska 39/II, TN 1200/90000 
62. Jozef Ondrášek O 8 á 113, TN 32ndrášek .7.1933 Záblatsk 4/90000 
63. Anna Oravcová Jarábková 2 392.9.1931 Záblatská 298/91, TN 9/90000 
64. Anna Ožvaldová B 6 37rlejová .8.1923 Pri parku 13, TN 5/90000 
65. Mária Pischová Svrbíková 8 á 12.6.1926 J nošíkova 4, TN 00/90000 
66. Jozef Plško Plško 7.3.1939 Hanzlíkovská 10, TN 750/90000 
67. Anežka Samáková K 2 60otrasová 1.1.1932 Bratislavská 25, TN 0/90000 
68. Agneša Šišovská  Lehocká  1 Z 755.6.1923 áblatská 14, TN 0/90000 
69. Anton Šišovský Š 1 R 48išovský 1.1.1948 ybáre 246/17, TN 0/90000 
70. Jozefína Spačková Havierová 30.3.1935 Z 90000 áblatská 274/108, TN  150/
71. Anna Urbánková O 7 Hanzlíkovská 38, TN  60patovská  .2.1917 0/90000 
72. Mária Valocká  V N 15alocká 13.6.1945 Poľnohospodárska 1, T 0/90000 

73. Jozef Valocký Valocký 
2
1
8.11.193 M.R.Štefánika 334/10, Tr. 
 Teplá 150/90000 

74. Pavol Vaňo V 1 P 75aňo  2.4.1951 ri parku 22, TN 0/90000 
75. Mariana Vaňová L 2 41acková 0.4.1941 Rybáre 4, TN 1/90000 
76. Ján Zajac Z 1 D 60ajac  1.3.1931 olné Pažite 20, TN 0/90000 

77. PD Zámostie      
13
0 Psotného 12, TN 

491/9000

78. Janka Hrušovská  Č 2 90aklošová 6.6.1961 Mateja Bela 29, TN 0/90000 
79. Jozef Čakloš Č 6 90akloš .9.1948 Okružná 9, TN 0/90000 
80. Emília Beňová Š 3 0 ťastná  .5.1957 Poľnohospodárska 3, TN 1200/9000
81. Anna Gáliková Jarábková 5  50.1.1935 Poľnohospodárska 330/15, 4/90000 
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TN 

82. Marta Kotrasová Mináriková 3 60
23.11.194
 Bratislavská 74, TN 0/90000 

83. Mária Bohušová Janišová 1 02.6.1932 Záblatská 51, TN 6 0/90000 
84. klošová Janišová 22.2.1940 Malozáblatská 399/3, TN 600/90000 Anna Ča
85. Jozef Kútny K 7 60útny .1.1963 Záblatská 115, TN 0/90000 
86. Štefánia Kotrasová Č  1 60aklošová 9.7.1932 Dolné Pažite 51, TN 0/90000 
87. Ing. Ivan Brlej B 3 37rlej .4.1950 Dolné Pažite 39, TN 5/90000 

88. 
2
4 Rybáre 21, TN 160/90000 Ján Šišovský Šišovský 
6.11.195

89. Ivan Bečár B 37ečár 12.3.1944 Drietoma 515, Drietoma 5/90000 

90. Mária Bohušová Bohušová 
13.10.195
5 S ná 353/10, TN 15 tanič 00/90000 

91. Róbert Móric M 1 N 75óric 0.4.1944 Dolné Pažite 194/26, T 0/90000 

92. Katarína Dvorská M
1
1 N 1/1ičátková 
0.10.192
 Hanzlíkovská 366/100, T 20 

93. Anna Hovorková Šišovská  6.10.1954 Jána Halašu 2697/2, TN 480/90000 

94. 
Ing. Mária 
Mináriková Mináriková

24.10.195
1 Beckovská 9, TN 1500/90000 

95. Ivan Fraňo Fraňo 12.5.1955 Opatovská 677/49, TN 1200/90000 
96. Jozef Vaňo Vaňo 20.3.1951 Hanzlíkovská 760/69, TN 750/90000 

97. 
Zdeňka 
Demjanovičová Kotrasová 

31.12.195
5 Záblatská 76, TN 900/90000 

98. Danka Gugová Janišová 22.6.1965 Skalka nad Váhom 31 600/90000 

99. Michal Lorenc Lorenc 
21.11.197
8 Dolné Pažite 86/76, TN 600/90000 

100
. Milan Fraňo Fraňo vka 2388/6, TN 900/90000 22.8.1961 Halalo
101
. 

Ing. Emília 
Olejárová Mináriková

13.11.195
8 Dolné Pažite 155/31, TN 1149/90000 

102
. Antonia Pappová Igazová 2.7.1935 

Poľnohospodárska 318/12, 
TN 75/90000 

103
Fraňová Šišovská  16.5.1945 Rybáre 19, TN 699/90000 . Anna 

104
. Ing. Jozef Gašparík Gašparík 30.7.1956 Nad zábrehom 454, DCA 1500/90000 
105
. Marián Marcinát Marcinát 26.2.1964 Záblatská 219/38, TN 339/90000 
 
ktorí sú členmi Urbárskeho spoločenstva a lesného spoločenstva, pozemkového 
spoločenstva Trenčín – Záblatie, so sídlom Poľnohospodárska 24, Trenčín, IČO 34009655 
zastúpených na základe plnomocenstva Štefanom Bohušom – predsedom spoločenstva 

                 Ing. Jozefom Poláčkom – tajomníkom spoločenstva. 
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U z n e s e n i e  č. 836 
k Návrhu na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku a na zrušenie uznesení 

. s c h v a ľ u j e 

 
stanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

c. č. 94 záhrada o výmere 1268 m2, 
arc. č. 95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a parc. č. 96 zastavaná plocha 

ade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 
92/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
esto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho predať pozemok za účelom výstavby 

ového rodinného domu v rovnakej výmere a za rovnakú kúpnu cenu ako sú pozemky, ktoré 
ú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 

/  predaj nehnuteľností v k.ú. Orechové 

/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 94 záhrada o výmere 1268 m2, 

republiky, Bratislava za účelom prípravy stavby 
ŽSR – Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú 

 

MsZ  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1
 
A/  kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové 
 
1/ rodinný dom s.č. 243 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 77 záhrada o výmere 152 m2, 
parc. č. 78 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 299 
ako vlastník Ľuboš Tarabus a Veronika rod. Repová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 
3,500.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi
u
Mesto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho predať pozemok za účelom výstavby 
nového rodinného domu v rovnakej výmere a za rovnakú kúpnu cenu ako sú pozemky, ktoré 
sú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 
 
2/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom, pozemok par
p
a nádvorie o výmere 325 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník MVDr. Janka 
Koppiová, rod  Šilonová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 10,916.909,20 Sk stanovenú 
znaleckým posudkom v súl
4
M
n
s
 
 
B
 
1/ rodinný dom s.č. 243 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 77 záhrada o výmere 152 m2, 
parc. č. 78 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 
3,500.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
 
2
parc. č. 95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a parc. č. 96 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 325 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 10,916.909,20 Sk stanovenú 
znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
 
pre kupujúceho Železnice Slovenskej 
„
rýchlosť do 160 km/hod.“. 
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2.   r u š í 
 
a/  časť uznesenia MsZ č. 720 zo dňa 27.4.2006 bod A/1/, ktorým Mestské zastupiteľstvo 

/2/, ktorým Mestské zastupiteľstvo 
 Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orchové, rodinný dom s.č. 229 
 príslušenstvom zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník MVDr. Jana Koppiová, rod  

Šilonová v celosti za dohodnutú kú  stanovenú znaleckým posudkom 
v súlad vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeob
 
c/  čas  č. 720 zo dňa 27.4.2006 bod B/1/, ktorým Mestské zastupiteľstvo 

 Trenč ehnuteľností v k.ú. Orechové, rodinný dom s.č. 243 
príslu

v r
s pr
v sú
o stanovení všeobecnej hodnoty m

V h
 
 

 

pred
REA
Tren
prev

ozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín 
 výmere 5429 m2 vytvorená z 

v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové, rodinný dom s.č. 243 
s príslušenstvom zapísaný na liste vlastníctva č. 299 ako vlastník Ľuboš Tarabus a Veronika 
rod. Repová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 2,760.000,- Sk stanovenú znaleckým 
posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
b/ časť uznesenia MsZ č. 690 zo dňa 23.2.2006 bod A
v
s

pnu cenu 8,100.000,- Sk
e s metódami a postupmi ustanovenými 

ecnej hodnoty majetku 

ť uznesenia MsZ
íne schválilo predaj nv

s šenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 2,760.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom 
v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 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.“ 
 

čb/ asť uznesenia MsZ č. 690 zo dňa 23.2.2006 bod B/2/, ktorým Mestské zastupiteľstvo 
 T enčíne schválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Orchové, rodinný dom s.č. 229 

íslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom 
lade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. 

ajetku pre kupujúceho Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava za účelom prípravy stavby „ŽSR – Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

á om – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“ 

U z n e s e n i e  č. 837 
k Návrhu na odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
pisov odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 108/2005 uzatvorenej medzi  predávajúcim 
LESTATE Trenčín, s.r.o., so sídlom Dolný Šianec 1, Trenčín a kupujúcim Mestom 
čín, so sídlom Mierové námestie č. 2, Trenčín dňa 3.5.2006, predmetom ktorej bol 
od nehnuteľností 

p
– novovytvorená parcela č. 2640/27 trvalý trávnatý porast o

parcely č. 2640 trvalý trávnatý porast zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra 
Trenčín na LV č. 8082 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, odčlenením na základe 
Geometrického plánu č. 59/05 zo dňa  27.9.2005 overeným Správou katastra Trenčín dňa 
13.10.2005, 
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– novovytvorená parcela č. 3444/4 zastavaná plocha o výmere 71 m2 vytvorená z parcely č. 
3444 zastavaná plocha zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra Trenčín na LV 
č. 8082 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, odčlenením na základe 
Geometrického plánu č. 59/05 zo dňa 27.9.2005 overeným Správou katastra Trenčín dňa 

á z 
parcely č. 2640 trvalý trávnatý porast zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra 
Trenčín na LV č. 8082 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, odčlenením na základe 
Geometrického plánu č. 60/05 zo d  Správou katastra Trenčín dňa 
13.10.2005, 

– no  
pa  zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra 
Tren čného vlastníka,  odčlenením na 
zák kého plánu č. 60/05 zo dňa 27.9.2005 overeným Správou katastra 
Trenčín dňa 13.10.2005, 

vy katastra Trenčín na LV č. 
4815 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, odčlenením na základe Geometrického 
plá

ávy katastra Trenčín na LVč. 
4815 na predávajúceho ako výlučného vlastníka, odčlenením na základe Geometrického 
plá

 Návrhu na vyňatie majetku zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 

estské zastupiteľstvo v Trenčíne 

s c h v a ľ u j e 

a objekte Krytej plavárne“ a 
Rekonštrukcia vyrovnávacích nádrží na objekte Letnej plavárne“ v obstarávacej 

Trenčín, s účinnosťou od 01.11.2006. 
 
2. vyňatie majetku – investičnej akcie ,,Kanalizácia na Ul. Potočná“ v obstarávacej 
hodnote 774.931,-Sk zo správy Mestského hospodá správy lesov m.r.o., sídlom 
Soblah
 
3. ajetku mestských komunikácií - ,,Komunikácie, 
autobusové celkovej obstarávacej hodnote 474.473.431,83 Sk 
a drobn nvestičného majetku mestských komunikácií v celkovej obstarávacej 
hodnote 29.329,-Sk zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlom 
Soblah 1.2006. 

13.10.2005, 
– novovytvorená parcela č. 2640/29 trvalý trávnatý porast o výmere 1599 m2 vytvoren

ňa 27.9.2005 overeným

vovytvorená parcela č. 2640/30 trvalý trávnatý porast o výmere 1086 m2 vytvorená z
rcely č. 2640 trvalý trávnatý porast
čín na LV č. 8082 na predávajúceho ako výlu

lade Geometric

 
pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčianske Biskupice 
– novovytvorená parcela č.  514/91 orná pôda o výmere 900 m2 vytvorená z parcely č. 

514/83 orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Sprá

nu č. 61/05 zo dňa 27.9.2005 overeným Správou katastra Trenčín dňa 10.10.2005, 
– novovytvorená parcela č. 514/92 orná pôda o výmere 950 m2 vytvorená z parcely č. 

514/82 orná pôda zapísanej v katastri nehnuteľností Spr

nu č. 62 /05 zo dňa 27.9.2005 overeným Správou katastra Trenčín dňa 10.10.2005 
spolu pozemky o výmere 10.035 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 1.400,- Sk/m2, t.j. za celkovú 
kúpnu cenu 14,049.000,- Sk za účelom prípravy územia pre výstavbu rodinných domov. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 838 

k
 
M
 

 
1. vyňatie majetku – investičnej akcie ,,Interiérové fólie n
,,
hodnote 995.535,-Sk zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., sídlom 
Soblahovská 65, 912 50 

rstva a 
ovská 65, 912 50 Trenčín, s účinnosťou od 01.11.2006. 

vyňatie hmotného investičného m
čakárne, ostatný majetok“  v 

ého hmotného i

ovská 65, 912 50 Trenčín, s účinnosťou od 01.1
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U z n e s e n i e  č. 839 

ného osvetlenia vybudovaného spoločnosťou ADOZ s.r.o. pri výstavbe 

-Sk.  

 

 u j e 

ajetku mesta Trenčín 

, Východná 9, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
cene 125 793,-Sk 
2./ do správy Základnej školy, Veľkomoravská 12, Trenčín, výpočtovú techniku 
v obstarávacej cene 151 740,-Sk 
3./ do správy Základnej školy, Na Dolinách 27, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
cene 125 793,-Sk 
4./ do správy Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
cene 117 161,-Sk 
5./ do chniku v obstarávacej 
cene 169 056,-Sk 
6./ do a 66, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
cene 11
./ do ej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín, výpočtovú techniku        

, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
ene 25 947,-Sk 
0./ do správy Základnej umeleckej školy, Nám. SNP 2, Trenčín, výpočtovú techniku         

73 899,-Sk 
11./ do správy Centrum voľné , Trenčín, výpočtovú techniku         
v obsta

 
 
 
 
 
 
 

k Návrhu kúpy verejného osvetlenia do majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 
1. kúpu verej
Polyfunkčných domov na Ul. P. Bezruča v Trenčíne za 1,-Sk. 
 
2. kúpu verejného osvetlenia Hypermarket TESCO Trenčín od spoločnosti TESCO 
STORES a.s. za 1,

 

 
U z n e s e n i e  č. 840 

k Návrhu na zverenie majetku mesta Trenčín do správy základných škôl v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ
 
zverenie nasledovného m
 

1./ do správy Základnej školy 

správy Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín, výpočtovú te

správy Základnej školy, Bezručov
7 161,-Sk 
správy Základn7

v obstarávacej cene 195 002,-Sk 
8./ do správy Základnej školy, Hodžova 37, Trenčín, výpočtovú techniku v obstarávacej 
cene 160 423,-Sk 
./ do správy Základnej školy, Potočná 869

c
1
v obstarávacej cene 

ho času, Východná 9
rávacej cene 56 584,-Sk 
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U z n e s e n i e  č. 841 
k Návrhu na vyňatie majetku zo správy MHSL, m.r.o., Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 enčín“ zo správy 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v nadobúdacej hodnote spolu 
4 634 8 7. 
 

U z n e s e n i e  č. 842 
k Návrhu na odpustenie poplatku z omeškania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 výške 205.361,38 Sk p. Jane Ševčivovej, bytom Trenčín, Ul. 
Gen. G s. 1/, písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majet
 

číne  

 v a ľ u j e 

vrhu na odpredaj technologických vozidiel v majetku Mestského hospodárstva 
 správy lesov, m.r.o., Trenčín  

 v a ľ u j e 

Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901 a to nasledovne: 
 
1. Viacúčelový sypač vozoviek EČ: TN 397 AF za predajnú cenu 458 716,00 Sk stanovenú 
znaleckým posudkom č. 345/2006 mírom Antonínom, J. Smreka 14, 
Bratisla

 
vyňatie hnuteľného majetku ,,Priemyselná televízia mesta Tr

33,40 Sk s účinnosťou od 01.01.200

 
 

 

o d p ú š ť a 
 
oplatok z omeškania vop

oliana 1539/15 podľa čl. 11, od
om mesta Trenčín.  k

 
 

U z n e s e n i e  č. 843 
k Návrhu Zmluvy o výpožičke evanjelického cintorína v Tren
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h

 
 Zmluvu o výpožičke evanjelického cintorína v Trenčíne v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 844 
k Ná

a
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h

 
 predaj technologických vozidiel v majetku MHSL, m.r.o., TN pre kupujúceho Marius 

vypracovaným Ing. Ľubo
va 
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2. Viacúčelový sypač vozoviek EČ: TN 901 AR za predajnú cenu 403 306,00 Sk stanovenú 
znaleckým posudkom č. 342/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom Antonínom, J. Smreka 14, 
Bratisla
 
3. Viac ozoviek EČ: TN 904 AR za predajnú cenu 300 783,00 Sk stanovenú 
naleck . 343/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom Antonínom, J. Smreka 14, 

tislava 

Celkov

 Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

.  
edaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2635 v 

va 

účelový sypač v
ým posudkom čz

Bra
 
4. Viacúčelový sypač vozoviek EČ: TN 802 AM za predajnú cenu 818 820,00 Sk stanovenú 
znaleckým posudkom č. 344/2006 vypracovaným Ing. Ľubomírom Antonínom, J. Smreka 14, 
Bratislava 
 

á kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 1 981 625,00 Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 845 
k

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

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

 
I
odpr
Trenčíne, Ulica J. Halašu, orientačné číslo 14 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6359, pozemku zast. parc. č. 2189/2 o 
výmere 322 m2,  zapísanej na LV č. 6359, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
14.075,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.880,- Sk  
Eva Baxovej, rod. Šebestovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti  
 

V dome súp. č. 2635 Ulica J. Halašu je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 2635 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2635“. 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 373 v 
Trenčíne, Ulica Štefánikova, orientačné číslo 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578, pozemku zast. parc. č. 1356/3 o 
výmere 1177 m2, zapísaného na LV č. 3578, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 14 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
 

 v hotovosti. 

V dom  súp. č. 373 Ulica Štefániková je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 

II.  
daj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2136 v 

1. byt č. 20 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

otovosti 

V dom
odpred tu zostane v dome súp. č.2163 vo 

lastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
olo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2163“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 

vom dome súpisné číslo 2629 v 
renčíne, Ulica Šmidkeho, orientačné číslo 7 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
astiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164, pozemku zast. parc. č. 2189/12 o 

ere 434 m2,  zapísanej na LV č. 6164, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 

 na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.185,- Sk  
ová. 

a 
z. 

60/1012   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu  
cenu 8.291,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 35.085,- Sk  
Alene Madovej,  rod.  Obdržalovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená
 
e

odpredaných 17 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 373 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373“. 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. 
 
 
I
odpre
Trenčíne, Ulica Veľkomoravská, orientačné číslo 20, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1694, pozemku zast. parc. č. 
391 o výmere 431 m2, zapísaného na LV č. 1694, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

22/1981  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu 
cenu 4.237,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.405,- Sk  
Rastislavovi Alfjorovi,  rod.  Alfjorovi.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v h
 
e súp. č. 2163 Ulica Veľkomoravská je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
aných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 by

v
b
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 byto
T
č
vým
 

1. byt č. 7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
21.748,- Sk a
Drahoslava Nitrianská, rod. Čongrady
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcimi bol
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.
v znení neskorších predpisov vo výške 9.321,- Sk. 
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V dome súp. č. 2629 Ulica Šmidkeho je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 2629 vo 

ení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
rmou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 

V.  

 orientačné č. 8, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 23,39 
m2  za 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Maroš Kataríne Dopjerovej.  

redávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1144 na pozemkoch zast.      

nzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 10.835,- 
 v z

ýmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
renčín

úpna 

U z n e s e n i e  č. 846 
k Návrhu VZN č. 17/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2005 Rozpočet Mesta 

renčín na roky 2006 - 2008  
 

c h v a ľ u j e 
 
1. ZN č. 17/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2005 Rozpočet Mesta Trenčín na 
roky 20

. 

bod 4.3. sa mení z ,,úver – Kanalizácia v meste Trenčín vo výške 44 655 tis. Sk“ na 
úver  - Kanalizácia v meste Trenčín vo výške 56 130 tis. Sk“ 

 

 
 
 

 

vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariad
fo
 
 

odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 8, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 311, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne,

 kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 

ovi Dopjerovi a 
P
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 

V č. 1845, k.ú. HaL
Sk, mysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
aráží) vo vg

T , za dohodnutú kúpnu cenu 16.929,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
K cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 77.764,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
čtu 0600530005/5600. ú

 
 
 

T

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s 

V
06 – 2008, 

 
2 Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 775 zo dňa 29.6.2006 
nasledovne: 
 
 
,,
 

bod 4.4. sa mení z ,,úver – Š moravská vo výške 7 695 tis. Sk“ 
na ,,úver – Športový areál Ul. Veľkomoravská vo výške 11 705 tis. Sk“. 
 

portový areál Ul. Veľko
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U z n e s e n i e  č. 847 
k Všeobecne záväzn

rostriedkami Mesta Trenčín  
ému nariadeniu č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

nie č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými 
prostrie
 
 

záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2006, ktorým sa mení 
luvných prevodoch vlastníctva majetku mesta  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 849 

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

Všeobecne záväzné nariade 6/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č

 
 

U z n e s e n i e  č. 850 
. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o určovaní cien za 

renájo
užívani

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

čín. 

 
 

p

s c h v a ľ u j e 
 
 šeobecne záväzné nariadeV

dkami Mesta Trenčín. 

 
U z n e s e n i e  č. 848 

k Návrhu Všeobecne 
 dopĺňa VZN č. 7/2003 o zma

s c h v a ľ u j e 
 
 VZN č. 12/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta.  

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 16/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 4/2004 o odpadoch  

 
M

 
 nie mesta Trenčín č. 1

. 4/2004 o odpadoch. 
 

k Návrhu VZN č
p m nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné 

e pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 

 
VZN č. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Tren
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U z n e s e n i e  č. 851 
k Návrhu VZN č. 14/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2004 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 852 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 18/2006 Prevádzkový poriadok 
pohrebiska Mesta Trenčín so zaprac i. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 853 
ecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11/2006, ktorým sa mení 

 dopĺň

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

 

h predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a ktorým enia.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 
sta Trenčín s výhľadom na programovacie obdobie 

2007 –
 

VZN č. 14/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2004 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín. 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 18/2006 Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Mesta Trenčín 

 
estské zastupiteľstvo v Trenčíne M

 

 

ovanými pripomienkam
 

 

k Návrhu Všeob
a a VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 11/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 5/1998 o podmienkac

 sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariad
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 854 
k Zásobníku prioritných projektov mesta Trenčín s výhľadom na programovacie 

obdobie 2007 – 2013 
 

s c h v a ľ u j e 

Zásobník prioritných projektov me
013.  2
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U z n e s e n i e  č. 855 
k Návrhu na vstup Mesta Trenčín do Združenia so Združením majiteľov pozemkov 

Hanzlíkovská – pri parku“, Trenčín na výstavbu komunikácie a verejného osvetlenia k 10 
D v k.ú. Hanzlíková, Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Tren

o Združením majiteľov pozemkov ,,Hanzlíkovská 
– pri unikácie a verejného osvetlenia k 10 RD v k.ú. 
Hanzlík

U z n e s e n i e  č. 856 
k Zmluve o spolupráci s a.s. Západoslovenská energetika 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

 
 
 

čianskeho inovačného centra, záujmového združenia 
rávnických osôb 

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

 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 858 
 lesov, 

.r.o., 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

,,
R

číne 
 
s c h v a ľ u j e 

 
vstup Mesta Trenčín do Združenia s
arku“, Trenčín na výstavbu komp
ová, Trenčín. 
 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Zmluvu o spolupráci s a.s. Západoslovenská energetika.  

 
 

U z n e s e n i e  č. 857 
k Návrhu na založenie Tren

p

založenie Trenčianskeho inovačného centra, záujmového združenia právnických osôb. 
 

k Návrhu Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy
Trenčín m

 

Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 859 
k Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

renčín 
 

v Trenčíne 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. 

ng. Branislav  C e l l e r         JUDr. Iveta  O r g o n í k o v á 
           primátor                  prednostka  
      mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  

ňa: ..................................         Dňa: ......................................  

 V E R O V A T E L I A :  

........................................................... 

 
Ing. Ján K R Á T K Y, dňa ...................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 27.10.2006 
 

T

Mestské zastupiteľstvo 
 

 

 
 
 
 
 
 
I
  
  
 
D
 
 
 
 
 
O
 
 
 
p. Martin B A R Č Á K, dňa .........................
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	1/ rodinný dom s.č. 243 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 77 záhrada o výmere 152 m2, parc. č. 78 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 299 ako vlastník Ľuboš Tarabus a Veronika rod. Repová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 3,500.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	2/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 94 záhrada o výmere 1268 m2, parc. č. 95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a parc. č. 96 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník MVDr. Janka Koppiová, rod  Šilonová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 10,916.909,20 Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	1/ rodinný dom s.č. 243 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 77 záhrada o výmere 152 m2, parc. č. 78 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 3,500.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	2/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 94 záhrada o výmere 1268 m2, parc. č. 95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a parc. č. 96 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 10,916.909,20 Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
	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.“.
	a/  časť uznesenia MsZ č. 720 zo dňa 27.4.2006 bod A/1/, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové, rodinný dom s.č. 243 s príslušenstvom zapísaný na liste vlastníctva č. 299 ako vlastník Ľuboš Tarabus a Veronika rod. Repová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 2,760.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
	b/ časť uznesenia MsZ č. 690 zo dňa 23.2.2006 bod A/2/, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orchové, rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník MVDr. Jana Koppiová, rod  Šilonová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
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