
U Z N E S E N I A  
 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 27. júna 2002 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 86 
 k Informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
 
2. r u š í 
 

bod 4. uznesenia MsZ č. 170 zo dňa 26.10.2000 
 
3. m e n í   
 

v uznesení MsZ č. 172 termín predloženia Registra stavieb Mesta Trenčín z mesiaca 
jún 2002 na mesiac august 2002. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 87 
 k návrhu na menovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

m e n u j e 
 
Mgr. Františka Országha za náčelníka Mestskej polície v Trenčíne dňom 1.8.2002. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 88 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Kubrica parc. č. 249/2, zast. plocha  vo výmere 37 
m2 nachádzajúcom sa na Kubrickej ulici pre Ing. Ľudmilu Gagovú a Ing. Elenu 
Scheryovú, každú v podiele 1/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívania  
pozemku za kúpnu cenu                           . . . .         250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                    . . . .     9.250,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 89 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Zlatovce  

parc. č. 884 záhrada s výmerou 11 m2,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti MUDr. Jozefovi 
Hančulákovi a manželke MUDr. Darine, rod. Gápelovej, za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................ 2.750.- Sk 
 
 

U z n e s e n i e  č. 90 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Zlatovce  

parc. č. 889 záhrada s výmerou 24 m2,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jozefovi Gagovi a 
manželke Zuzane, rod. Husákovej, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................ 6.000.- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 91 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  

 2



parc. č. 662/2 zastavaná plocha s výmerou 295 m2,  
oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-032-02 z pôvodnej parcely č. 662, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. AuTOY, 
Bratislavská 1311, Trenčín, za účelom výstavby parkoviska za dohodnutú kúpnu cenu    
800,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 236.000,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 92 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností v k.ú. Zlatovce - pozemkov novovytvorená  

parc. č. 190/10 zastavaná plocha s výmerou 1533 m2 a 
parc. č. 190/11 zastavaná plocha s výmerou   962 m2 

oddelených geometrickým plánom č. 33192863-37/2001 z pôvodnej parcely č. 190, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. Hoek 
Slovakia, Partizánska 13, Trenčín, za účelom vybudovania prístupu do areálu firmy a 
parkoviska za dohodnutú kúpnu cenu 450,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1,122.750,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 93 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín 
           parcela číslo  677/4  zastavaná plocha s výmerou  271  m2, a 
           parcela číslo  677/5  záhrada                s výmerou  253 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubomírovi 
Hlaváčovi za účelom výstavby hotela „Dolné mesto Trenčín“, za  dohodnutú kúpnu cenu   
2.000,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1,048.000,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 94 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
        parc.č. 2180/254  zastavaná  plocha s výmerou   64 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 30024552-87/99 zo dňa 14.7.1999 z pôvodnej parc.č. 
2180/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Janke 
Žiakovej, rod. Hefkovej, za  účelom výstavby polyfunkčnej budovy  s internetovou 
kaviarňou a cukrárňou, za dohodnutú kúpnu cenu  1.400,-  Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavovala .........................................................................  89.600,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 95 
 k návrhu na realizáciu stavby rozšírenia chodníka na Pribinovej ulici č. 2 v Trenčíne 
 

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

realizáciu  stavby rozšírenia jestvujúceho asfaltového chodníka na Pribinovej ulici č. 2 
v Trenčíne. Rozšírenie chodníka bude realizované podľa projektovej dokumentácie stavby 
„Rekonštrukcia objektu ul. Pribinova č. 2, Trenčín“, objekt 100 Komunikačné sprístupnenie a 
spevnená plocha, schválenej v stavebnom konaní. Investorom uvedenej stavby sú Ing. Ivan 
Bulík a Ing. Branislav Horák. Mesto Trenčín poskytne pozemok parc.č. 3235/3 v k.ú. 
Trenčín  a Ing. Ivan Bulík a Ing. Branislav Horák zrealizujú rozšírenie chodníka podľa 
uvedenej projektovej dokumentácie v plnom rozsahu na vlastné náklady. Po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor stavby protokolárne odovzdá vybudovaný 
rozšírený chodník bez finančnej náhrady  do majetku Mesta Trenčín. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 96 
 k návrhu na realizáciu stavby spevnenej plochy – parkoviska a chodníka na Hlavnej 
ulici v Trenčíne 
 

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

realizáciu stavby spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť ako parkovisko a chodník na Hlavnej 
ulici v Trenčíne. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Spevnené 
plochy a oplotenie areálu LEVAGRI a Co Trenčín“, objekt SO 01 Spevnené plochy, 
schválenej v stavebnom konaní. Investorom uvedenej stavby je LEVAGRI a Co, a.s., 
Trenčín. Mesto Trenčín poskytne pozemok parc.č. 755 v k.ú. Hanzlíková, a LEVAGRI a Co, 
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a.s., Trenčín zrealizuje stavbu podľa uvedenej projektovej dokumentácie v plnom rozsahu na 
vlastné náklady. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor stavby 
protokolárne odovzdá vybudovanú spevnenú plochu bez finančnej náhrady  do majetku Mesta 
Trenčín. 
 

U z n e s e n i e  č. 97 
 k návrhu na zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 107 zo dňa 
27.8.1998 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 107 zo dňa 27.8.1998, 
ktorým schválilo predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorené        
parcely číslo  
-  2315/320 zastavaná plocha s výmerou 22 m2, a  
-  2315/329 zastavaná plocha s výmerou 16 m2 
Zdenkovi Vranákovi, bytom Halalovka 21, 91101 Trenčín, za účelom výstavby garáží na 
parc.č. 2315/320 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 a za účelom vybudovania prístupu 
k nim na parc.č. 2315/329 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2.   
Celková kúpna cena predstavovala .........................................................................  22.400,- Sk 

Zmena sa týka kupujúceho, ktorý sa mení 

zo 

Zdenka Vranáka 

na 

Zdenka Vranáka a manželku Evu rod. Mikulovú. 

 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 98 

 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou 
od 01.07.2002. 

Týmto majetkom je investičná akcia „Mierové námestie v Trenčíne – elektrická 
prípojka - pódium“, nachádzajúca sa na pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 zastavaná 
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plocha a nádvorie s celkovou výmerou 8.539 m˛, v katastri nehnuteľností zapísanom na LV č. 
1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 Hodnota zverovanej stavby (obstarávacie náklady), predstavuje sumu :  29.717,80 Sk.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 99 

 k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.07.2002. 

Týmto majetkom je stavba - investičná akcia „Rekonštrukcia ulice Na Záhrade 
v Trenčíne“, nachádzajúca sa na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 1520 zastavaná plocha a 
nádvorie s celkovou výmerou 13.429 m˛, v katastri nehnuteľností zapísanom na LV č. 1 v 
prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 Výmera zverovanej stavby je .......................................................................... 3.276 
m˛. 

Hodnota zverovanej stavby (obstarávacie náklady), predstavuje sumu :  3,226.880,-Sk.  
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 100 
 k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 161 zo dňa 25.10.2001 a na 
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.       r u š í 
 
svoje uznesenie č. 161 zo dňa zo dňa 25.10.2001, ktorým schválilo zverenie nasledovných 
nehnuteľností : 

 
- parc.č.   2180/2  s celkovou výmerou 23.005   m˛,  
- parc.č.   2133     s celkovou výmerou   1.223   m˛,  
- parc.č.  3395/1 s celkovou výmerou 1.887 m˛,     všetky zastavaná plocha a 

nádvorie,  
               spolu 26.115   m˛, 
a stavby na nich „Rodinné domy Brezina Trenčín, SO 302 – úprava prístupovej cesty“,  v 
katastri nehnuteľností všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín, do 
správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.11.2001. 

 6



Hodnota zverovaných pozemkov je v zmysle príslušnej právnej úpravy (vyhláška č. 
465/1991 Zb. v platnom znení) 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
......................................................................................................................... 13,057.500,-Sk.  

Hodnota zverovanej stavby v zmysle Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených 
stavieb alebo ich ucelených častí zo dňa 26.03.2001 predstavuje sumu ...........  500.000,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností spolu predstavuje sumu 
......................................................................................................................... 13,557.500,-Sk.  

 
2.   z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.07.2002. 
 

Týmto majetkom sú nasledovné nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín :  
 
- časť pozemku parc.č. 2180/2  s výmerou 245 m˛,  
- časť pozemku parc.č. 2133/1  s výmerou   91 m˛,  
- časť pozemku parc.č. 3395/1 s výmerou    13 m˛,   
      všetky zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu ......................................................................... 349 m˛, 
v katastri nehnuteľností všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto 

Trenčín v celosti, 
 
a stavba na nich „Rodinné domy Brezina Trenčín, SO 302 – úprava prístupovej cesty“.   

 
Hodnota zverovaných pozemkov je v zmysle príslušnej právnej úpravy (vyhláška č. 

465/1991 Zb. v platnom znení) 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
.............................................................................................................................. 174.500,-Sk.  

Hodnota zverovanej stavby v zmysle Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených 
stavieb alebo ich ucelených častí zo dňa 26.03.2001 predstavuje sumu ...........  500.000,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností spolu predstavuje sumu 
.............................................................................................................................. 674.500,-Sk. 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 101 

 k návrhu na prijatie daru – investičnej akcie – stavby „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 
Trenčín – SO110, 117 – komunikácie“ do vlastníctva Mesta Trenčín a na jeho zverenie do 
správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.         s c h v a ľ u j e  
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na základe § 7 a 8 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, prijatie daru - investičnej 
akcie - stavby „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do 
vlastníctva Mesta Trenčín od vlastníka - investora – stavebníka ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 
Trenčín, v zast. Business Center, s.r.o., Nám. SNP č. 29, 815 63 Bratislava. 

 
Darovaný majetok sa nachádza v centrálnej mestskej zóne mesta Trenčín, k.ú. Trenčín 

– okolie objektu ČSOB, a.s., OD PRIOR a Laugarício, v zmysle kolaudač. rozhodnutia OÚ 
v Trenčíne – odboru dopravy a cest. hospodárstva č. spisu 97/06387-004/8MY zo dňa 
07.10.1997, v znení  rozhodnutia KÚ v Trenčíne – odboru dopravy a cest. hospodárstva č. 
spisu 98/00712-014/8MY zo dňa 29.12.1998, na nasledovných pozemkoch : 
 
1/ vo vlastníctve Mesta Trenčín (v KN zapísané na LV č. 1 v celosti) : 
- parc.č. :   260/3 zast. plocha a nádv. s výmerou      80 m˛, 
- parc.č. :   269/1 zast. plocha a nádv. s výmerou        1 m˛, 
- parc.č. :   300/3 ostat. plocha            s výmerou 2.031 m˛, 
- parc.č. : 3269/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.097 m˛, 
- parc.č. : 3270    zast. plocha a nádv. s výmerou    521 m˛, 
- parc.č. : 3271/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.988 m˛, 
- parc.č. : 3314/1 zast. plocha a nádv. s výmerou      26 m˛, 
  
2/ vo vlastníctve OD PRIOR (v KN zapísané na LV č. 1989 v celosti) : 
- parc.č. :   220/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 1.504 m˛, 
- parc.č. :   220/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    584 m˛, 
- parc.č. :   220/4 zast. plocha              s výmerou 3.107 m˛, 
  
3/ vo vlastníctve REALITY, a.s. (v KN zapísané na LV č. 3394 v celosti) : 
- parc.č. :   200    zast. plocha a nádv. s výmerou 1.184 m˛, 
- parc.č. :   201/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.264 m˛, 
 
4/ vo vlastníctve Business Center, s.r.o. (v KN zapísané na LV č. 5014 v celosti) : 
- parc.č. :   261/1 zast. plocha a nádv. s výmerou    945 m˛, 
- parc.č. :   261/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    121 m˛, 
- parc.č. :   261/3 ostat. plocha            s výmerou        2 m˛, 
- parc.č. :   261/4 zast. plocha              s výmerou   124 m˛, 
  
5/ vo vlastníctve Ján Gabrhel – firma DOPO (v KN zapísané na LV č. 1768 v celosti) : 
- parc.č. :   270    záhrada                    s výmerou    117 m˛, 
- parc.č. :   271    zast. plocha a nádv. s výmerou    353 m˛, 
 
6/ vo vlastníctve SOU železničného Trenčín (v KN zapísané na LV č. 2431 v celosti) : 
- parc.č. :   273/1 zast. plocha a nádv. s výmerou    480 m˛, 
- parc.č. :   273/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    152 m˛, 
 

 
Hodnota darovanej stavby k 30.06.2002 predstavuje sumu ....................... 8,179.761,- Sk. 
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2.   z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, majetok 
uvedený v bode 1. tohto návrhu -  investičnú akciu – stavbu „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 
Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo 
Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2002. 
Hodnota zverovanej stavby k 30.06.2002 predstavuje sumu ....................... 8,179.761,- Sk. 
 
 

U z n e s e n i e  č.  102 
 k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Sociálnych služieb 
mesta Trenčín, m.r.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy SSmT, m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- DHIM     - v hodnote 46.566,95,- Sk 
- HIM – stroje, prístroje, zariadenia  - v zostatkovej hodnote 50.009,50,- Sk 
- HIM – inventár    - v zostatkovej hodnote 800,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č.  103 
 k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Trenčianskej 
kultúrnej a programovej agentúry, m.p.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy TKPA, m.p.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
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- DHIM     - v hodnote 1,024.993,38,- Sk 
- DNIM     - v hodnote 33.210,60,-Sk 
- HIM – stroje, prístroje, zariadenia  - v zostatkovej hodnote 652.630,90,- Sk 
- HIM – inventár    - v zostatkovej hodnote 774.331,- Sk 
- HIM – dopravné prostriedky 
  - auto Škoda Felícia    - v zostatkovej hodnote 17.095,60,- Sk 
 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č.  104 
 k návrhu na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Mestského 
hospodárstva Trenčín, m.p.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy MHT, m.p.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- HIM – dopravné prostriedky 
  - auto Citroen Jumper   - v zostatkovej hodnote 331.758,- Sk 
  - nákladný príves GPA 250/13G   - v hodnote 33.658.- Sk 
 
- DHIM     
   - motocykel Babeta    - v hodnote 4.030,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 105 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

v zmysle zákona NR SR č. 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 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
I. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  2. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 373 v 
Trenčíne, Ulica gen.  M. R. Štefánika, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578 a  na pozemku zast. parc. 
č.  1356/3 o výmere 1177 m2,   zapísaného na LV č. 3578, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 9 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 
59/1012 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podielu 59/1012 na pozemku 
za dohodnutú kúpnu cenu 258.000,- Sk, z toho cena bytu je 220.259,- S a cena 
pozemku je 37.741,- Sk Petrovi Pekovi a Zuzane Poláškovej do podielového 
spoluvlastníctva. 

 
 
Odpredaj bytu a pozemku za cenu  258.000,- Sk  odporučila Finančná a majetková komisia 
MsZ v Trenčíne dňa  20.05.1999, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale uvedený 
byt sa predáva ako byt voľný. 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 29.05.2002  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Z dohodnutej 
kúpnej ceny  bytu a  pozemku bolo zaplatené 50 %, t.j. 129.000,- Sk, zostatok kúpnej ceny 
bude zaplatený v pravidelných mesačných bezúročných splátkach 2.150,- Sk, a to do 5 rokov 
odo dňa podpísania zmluvy. 
   
V dome súp. č. 373  Ulica gen. M. R. Štefánika  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 
373 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 373. 
 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 
o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

2. byt č.   51 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         
kúpnu cenu 20.625,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.690,- Sk       
Zdenke Fogltonovej. 
 Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode  s kupujúcim 

bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 8.839,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 73 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
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je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2468. 
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o 
výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

3. byt č. 26 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        
kúpnu cenu 139.283,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.185,- Sk  
Dagmar Boženíkovej.          
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatené 30 %, t.j. 41.785,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných  splátkach 2.500,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 25  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve  o spoločenstve vlastníkov bytov 2336. 
 
 
IV.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1158 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601 a na pozemku parcelné 
číslo 1863 o výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6601, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

4. byt č. 31  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
43/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.285,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10.330,- Sk  Miroslavovi 
Kadlecovi a manž. Anne Kadlecovej.      

     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
zmluvu o výkone správy. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu III. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 471 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo  11 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6358 a  na pozemku zast. parc. 
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č.  1354/2 o výmere 603 m2,   zapísaného na LV č. 6358, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe  katastra  Trenčín 
 

5. byt č. 9 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho               
podielu  47/1061 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu  8.573,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.285,- Sk Petrovi 
Galbovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.674,- Sk. 

 
V dome súp. č. 471  Ulica  Kukučínova  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 7 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o 
výkone správy.  
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1571 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova , orientačné číslo 37 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5386 a na pozemku parcelné číslo 1615/3 o 
výmere 566 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5386, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

6. byt č. 123  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho podielu       
30/1476 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
6.421,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.752,- Sk Petrovi Brázdilovi.    

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 1571 Ul. Hurbanova   je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1571 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a 
Švermova 1630 - SVOJBYT“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje k Zmluve o  spoločenstve 
vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a Švermova 1630 – 
SVOJBYT. 
 
 
VII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  33 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/57 o 
výmere 229 m2 a na pozemku parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 1, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

7. byt č.  17 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
30.046,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.270,- Sk  Petrovi Hehejíkovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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8. byt č.  21 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
58.495,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.360,- Sk Ľubomíre Konečnej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
9. byt č.  22 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 

54/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu 
42.524,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4.625,- Sk  Jane Koyšovej. 

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

 
V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  31 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2343 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 14 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2343. 
 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 40 , vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

10. byt č. 34  pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu 54/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 8.108,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.915,- Sk          
Vladimírovi Mozolovi a manž. Margite Mozolovej.          

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 32 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1163 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1163. 
 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 50 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe  katastra Trenčín 
 

11. byt č.  27 pozostávajúci z  2  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  48/1923   na spoločných častiach zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu 
cenu  9.876,- Sk a na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu  12.180,- Sk  
Renáte Vrbovskej. 
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Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súpisné číslo 1164  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 30 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2608 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3824 a na pozemku parcelné 
číslo 2189/17 o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5966, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
       1. byt č.  15   pozostávajúci z   3 obytných  miestností vrátane  spoluvlastníckeho    

podielu 64/2288  na spoločných častiach a  zariadeniach  domu za  dohodnutú       
kúpnu cenu   20.936,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.145,- Sk    Márii 
Šlesarikovej. 
Kúpna cena bytu pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2608 na Ul. K. Šmidkeho  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo odpredaných 36 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2608 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín  žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone 
správy. 
 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2629 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164 a na pozemku zast. parc. 
č. 2189/12 o výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6164, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

12. byt č. 24  pozostávajúci z   2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 
46/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
14.314,- Sk  a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.460,- Sk  
 Martinovi Madovému.  

      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2629  Ulica K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2629 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúci  vyhlásil, že  pristupuje k  Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2629. 
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XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 314 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo  6, vrátane   spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1566,  na pozemku  zast. parc. 
č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 
m2. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2  zapísaných na LV č. 1566, katastrálne územie 
Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

13. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu      
71/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
18.760,-   Sk   a na  pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42.340,- Sk  

     Ivanovi Vitálošovi a manž. Márii Vitálošovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo        
zaplatené 30 %, t.j.  5.628,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v      
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.627,- Sk.      

 
V dome súp. č. 314  Ul. Bavlnárska  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 9  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 314 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 314 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 314“. Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 314. 
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 143 v 
Trenčíne, Ulica Hviezdoslavova, orientačné číslo 17 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6041 a na pozemku parcelné 
číslo 1115/19 o výmere 1906 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6179, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

14. byt č. 6 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
58/6278 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
18.897,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.790,- Sk  
Anne Tesařovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo        
zaplatené 30 %, t.j.  5.669,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v      
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.646,- Sk.      

 
V dome súp. č. 143  Ulica Hviezdoslavova  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 48 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 143 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 143". Kupujúca vyhlásila, že  pristupuje k Zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov  143. 

 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1175          
v Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3755 a na pozemku parcelné 

 16



číslo 1829/6 o výmere 1373 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5125, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín  
 

15. byt č. 47 pozostávajúci z 2 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu 64/3530 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  8.622,-   Sk a  
na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.400,- Sk  Pavle Fabovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim 
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 
Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 3.695,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1175 na Ul. 28. októbra   je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 47 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1175 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1175“. 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. 
 
 
 
 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 879 
v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1786 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1169 o výmere 461 m2,  zapísaného na LV č. 1786, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1.   byt č.  30 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
64/3040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu   
20.892,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.830,- Sk Margite Matejkovej.   
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  zaplatené  
30 %, t.j.  6.268,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.925,- Sk.      

 
V dome súpisné číslo 879  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 879 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 879 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 879“. Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 879. 
 
 
XVI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 
o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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16. byt č. 10  pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 77/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu 
cenu 21.714,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.952,- Sk Pavlovi 
Chovanovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim     
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18  ods.  1 Zákona č. 
182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 9.306,- Sk. 
 

17. byt č. 12 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 
31/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podielu 31/2943 na pozemku 
za dohodnutú kúpnu cenu 166.830,- Sk, z toho cena bytu je 164.195,- S a cena 
pozemku je 2.635,- Sk Mgr. Anne Kožehubovej. 

 
Odpredaj bytu a pozemku za cenu  166.830,- Sk  odporučila Finančná a majetková komisia 
MsZ v Trenčíne dňa  21.11.2001, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale uvedený 
byt sa predáva ako byt voľný. 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 26.05.2001  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Kúpna cena  
bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Kupujúci poverili výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou 
uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2723 
v Trenčíne, Ulica Šafárikova, orientačné číslo 4 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3881 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2180/34 o výmere 338 m2,  zapísaného na LV č. 3881, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  18 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu 
46/2040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
12.736,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.750,- Sk  Emílii Obdržalovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 2723,  Ul.  Šafárikova je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 29 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2723 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúca vyhlasuje, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi 
bytov v dome. 
 
 
XVIII. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 522 
v Trenčíne, Ulica Pod Sokolice, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5475 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1428/11 o výmere 443 m2,  zapísaného na LV č. 5475, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  1 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
90/1087  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
12.760,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18.425,- Sk  Márii Lancovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených 
30 %, t.j. 3.828,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bude zaplatených v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.978,- Sk 

 
V dome súpisné číslo 522,  Ul.  Pod Sokolice je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 11 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 522 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca vyhlasuje, že správu spoločných častí a zariadení domu 
a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva  s ostatnými 
vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2141 
v Trenčíne, Ulica Piešťanská, orientačné číslo 13 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1987 a na pozemku  zast. parc. 
č. 411 o výmere 485 m2,  zapísaného na LV č. 1987, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  2 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
94/1206  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
14.604,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18.840,- Sk  Júlii Kečkešovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených 
30 %, t.j. 4.381,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bude zaplatených v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.556,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 2141,  Ul.  Piešťanská je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 11 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2141 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, 
s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2652 
v Trenčíne, Ulica Saratovská, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5255 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2189/150 o výmere 322 m2,  zapísaného na LV č. 5255, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
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 1.  byt č.  4 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
69/1747  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
20.628,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.392,- Sk Petrovi Košťálovi 
a manž. Zdenke Košťálovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 2652,  Ul.  Saratovská je spolu 28 bytov. Doteraz bolo odpredaných 26 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2652 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúci vyhlasujú, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
bytov v dome. 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2494 v 
Trenčíne, Ulica  M. Bela , orientačné číslo  4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6467 a  na pozemku zast. parc. č.  2337/29 
o výmere 375 m2,   zapísaného na LV č. 6467, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č.  31  pozostávajúci z  3 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho         
podielu  67/2256 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu 
cenu  35.776,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.605,- Sk Daniele 
Chorvátovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatené 30 %, t.j.   10.733,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.505,- Sk.  

 
V dome súp. č. 2494  Ulica  M. Bela  je spolu  32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 2494 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2494". Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2494. 
 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu a garáže v bytovom dome súpisné číslo 311 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska , orientačné číslo  7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1  na pozemku zast. parc. č.  
657/1 o výmere 466 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 
m2 a priľ. zast. parc. č. 658/3 o výmere 474 m2 (vjazd do garáží), katastrálne územie 
Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 

 
1. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú kúpnu cenu 18.672,- 

Sk, garáž č. 4  v suteréne domu  pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 23,39 m2  
za dohodnutú kúpnu cenu 123.967,- Sk  vrátane spoluvlastníckeho podielu 102/1144 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Oľge Galkovej. 
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   Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  79/1144 na          
pozemku  zast.  parc. č. 657/1 o výmere 466 m2 a priľ.  zast.  parc. č.658/2 o      
výmere 590 m2 zapísaných na LV č. 1  za dohodnutú kúpnu cenu 36.430,- Sk.     
Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 55.102,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 

 
Predávajúci s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1144 na pozemku zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2    
zapísaných na LV č. 1, za dohodnutú kúpnu cenu 10.835,- Sk, v zmysle § 15 ods.       
1 vyhl. MF   SR č. 465/91 Zb. v znení  neskorších predpisov . 

               Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     
vo výmere 474 m2 zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 16.687,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 151.489,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

           
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov  v dome súpisné číslo 311 v Trenčíne, Ulica 
Bavlnárska, orientačné čísla  5, 7 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 657/1 o 
výmere 466 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 m2  zapísaných na 
LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk Ladislavovi Mičátkovi 
a manž. Daniele Mičátkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 
30%, t.j. 5.594,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.611,- Sk. 

 
2. byt č. 6 pozostávajúci z  3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

79/1144 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu  
18.648,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk  Anne 
Fojtíkovej. 

           Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

3. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144  
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.641,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.375,- Sk  Sidónii Hiekeovej. 

   Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

4. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk Štefanovi Mandincovi 
a manž. Anne Mandincovej. 

         Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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5. byt č. 2 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk René Malátovi a manž. 
Adriane Malátovej. 

         Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

6. byt č. 8 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.696,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.480,- Sk  Vincentovi Koníčkovi 
a manž. Helene Koníčkovej. 
 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené   
30%, t.j. 5.609,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.618,- Sk. 

 
            7. byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144      

 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  18.672,- Sk    
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk  Rastislavovi Habánkovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 
30%, t.j. 5.602,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
8. byt č. 9 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144  

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.672,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk  Marošovi Dopjerovi. 

          Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 
30%, t.j. 5.602,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
V dome súp. č. 311  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 9 garáží.  Doteraz nebol v tomto 
dome odpredaný  žiaden byt, ani garáž. Po schválení odpredaja týchto 8 bytov a  1 bytu  a 1 
garáže (viď. bod. XXII.) zostanú v dome súp. č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty a 8 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zriadení domu, garáží a pozemkov  
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom, garážam a pozemkom formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi. 
 
 
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov a garáží v bytovom dome súpisné číslo 313 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska , orientačné číslo  4 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1  na pozemku zast. parc. č.  
612 o výmere 492 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 611/1 o výmere 849 m2, 
 priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2 a priľ. zast. parc. č. 611/2 vo výmere 381 m2 (vjazd 
do garáží), katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 

 
1. byt  č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú  kúpnu  cenu  15.263,-   

                Sk, garáž č. 7  v suteréne  domu   pozostávajúca  z 1 miestnosti  o výmere 16,55 m2    
                za dohodnutú kúpnu cenu  87.715,- Sk   vrátane spoluvlastníckeho  podielu 85/1058  
                na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Oľge Múdrej. 
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    Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  69/1058 na          
pozemku  zast.  parc. č. 612 o výmere 492 m2,  priľ.  zast.  parc. č. 611/1 o      
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1  
za dohodnutú kúpnu cenu 46.765,- Sk.  

               Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 62.028,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na pozemku 
zast.      parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o výmere 849 m2, 
priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1, za dohodnutú 
kúpnu cenu 11.138,- Sk, v zmysle § 15 ods. 1 vyhl. MF   SR č. 465/91 Zb. v znení  
neskorších predpisov . 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  16/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     
vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 8.333,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 

   Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 107.186,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

 
2. byt č. 8   pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú kúpnu cenu 15.250,- 

Sk, garáž č. 8  v suteréne domu  pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 22,60 m2  
za dohodnutú kúpnu cenu 119.780,- Sk  vrátane spoluvlastníckeho podielu 92/1058 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Danielovi Hlucháňovi 
a manž. Márii Hlucháňovej. 
Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  69/1058 na          
pozemku  zast.  parc. č. 612 o výmere 492 m2,  priľ.  zast.  parc. č. 611/1 o      
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1  
za dohodnutú kúpnu cenu 46.730,- Sk.  
Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 61.980,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 

               Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1058 na pozemku 
zast.      parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o výmere 849 m2, 
priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1, za dohodnutú 
kúpnu cenu 15.210,- Sk, v zmysle § 15 ods. 1 vyhl. MF   SR č. 465/91 Zb. v znení  
neskorších predpisov . 

               Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     
vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 11.380,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 

   Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 146.370,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

 
 
XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov  v dome súpisné číslo 313 v Trenčíne, Ulica 
Bavlnárska, orientačné čísla  2, 4 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 612 o výmere 
492 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 611/1 o výmere 849 m2 a priľ. zast. parc. č. 611/3 
o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1.  byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho odielu  
69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  
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15.354,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 47.045,- Sk  Jozefovi 
Michaličkovi a manž. Anne Michaličkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 4.606,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.687,- Sk. 

 
2.  byt č. 5   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk Jozefovi 
Klimovi a manž. Táni Klimovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 4.575,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.669,- Sk. 

 
3.  byt č. 6   pozostávajúci z  2  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

56/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
12.364,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 37.885,- Sk  Jozefe 
Kotrhovej. 

            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

4.  byt č.3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  69/1058 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  15.263,- 
Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.765,- Sk Štefanovi Gajdošíkovi 
a manž. Eve Gajdošíkovej. 

                 Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

5. byt č. 9   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  
69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk  Vladimírovi 
Zemekovi  a manž. Anne Zemekovej.    

                  Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

6.  byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  
69/1058  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk  Jánovi 
Jakubíkovi a manž. Emílii Jakubíkovej. 
 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 4.575,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený    

                      v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.669,- Sk. 
 
V dome súp. č. 313  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 12 garáží.  Doteraz nebol v tomto 
dome odpredaný  žiaden byt, ani garáž. Po schválení odpredaja týchto 6 bytov a  2 bytov  a 2 
garáží (viď. bod. XXIV.) zostanú v dome súp. č. 313 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty a 10 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zriadení domu, garáží a pozemkov  
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom, garážam a pozemkom formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi. 
 
 
XXVI. 
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Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 313 Ulica Bavlnárska  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 313" a výšku mesačnej  úhrady za  byt, ktorý zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 7,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
01 69,49 726,- 486,- 120,- 606,- 363,- 243,- 
02 69,90 726,- 489,- 120,- 609,- 363,- 246,- 
10 69,49 726,- 486,- 120,- 606,- 363,- 243,- 
12 83,10 869,- 582,- 120,- 702,- 434,- 268,- 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
XXVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, na pozemku zast. parc. číslo 2315/28 
o výmere 271 m2,   na pozemku zast parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 
2315/30 o výmere 260 m2, zapísaných  na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č. 51 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
52.771,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.600,- Sk  Jaroslave 
Staňákovej.         

               Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
 V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 64 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2345. 
 
 
XXVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 
v Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné 
číslo 1825/3 o výmere 706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5326, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 36 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
55/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
5.901,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.475,- Sk Ivete Kerekovej. 

               Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
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V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
68 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1184 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3. 
  
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1166 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 70 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4029 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1932/2 o výmere 521 m2,  zapísaného na LV č. 4029, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt  č.  15  pozostávajúci  z   2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu  60/1034   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú 
kúpnu cenu 6.013,- Sk  a  na pozemku  za  dohodnutú kúpnu cenu 15.180,- Sk   
Mariane Henzélyovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30%, t.j. 1.804,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 4.209 ,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1166 na Ulici Dlhé Hony je spolu 18 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
17 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1166 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1166“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1166. 
 
 
 
 
XXX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 75/1592 na pozemku  zast. parc. č. 1627/100 o 
výmere 5345 m2, priľ. zast. parc.č. 1627/99 o výmere 531 m2 a priľ. zast. parc.č. 1627/181 
o výmere 550 m2, ktoré sú zapísané na Správe katastra Trenčín na LV č. 6157, katastrálne 
územie Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 266,- Sk  Ing. Jozefe Majerčiakovej, bytom 
Trenčín, Ul.  Študentská 1640. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 
1640, Ul. Študentská v Trenčíne, orientačné číslo 4. Kupujúca je vlastníkom  bytu č. 6 v 
tomto dome na základe   kúpnej zmluvy zaregistrovanej dňa 14.11.1990 a rozsudku 
Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 08.09.2001.  Predávaný podiel 75/1592 zo zastavanej  
plochy  pozemku o výmere 1615 m2 predstavuje 75,26 m2, takže cena predávaného pozemku 
je 266,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 106 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
v zmysle zákona NR SR č. 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 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
I. 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 311 Ulica Bavlnárska  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 311" a výšku mesačnej  úhrady za  byty, ktoré zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 7,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
01 78,75 846,- 551,- 180,- 731,- 423,- 308,- 
10 78,65 846,- 551,- 180,- 731,- 423,- 308,- 
12 78,52 846,- 550,- 180,- 730,- 423,- 307,- 

- 17 - 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
 
 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 107 

 k Vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002. 

 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 108 

 k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002. 
 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 109 
 k zosúladeniu funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 
2002 s metodickým materiálom Daňového úradu v Trenčíne – Orientačné začlenenie 
výdavkov do funkčnej klasifikácie v roku 2002 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zosúladenie funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
s metodickým materiálom Daňového úradu v Trenčíne – Orientačné začlenenie výdavkov do 
funkčnej klasifikácie v roku 2002. 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 110 

 k návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne s nasledovnými zmenami a 
doplnkami: 
 
- v čl. 5 doplniť nový odsek 1 v znení: Ku každému bodu programu sa spravidla pripravujú 

písomné materiály a odborné podklady.“ 
- v čl. 5 prečíslovať odseky, 
- v čl. 5 odsek 3 vypustiť text: „ ... je spravidla ...“, 
- v čl. 12 odsek 5 nahradiť text: „ ... do 40 dní ...“ textom  „ ... do 30 dní ...“ 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 111 

 k návrhu na zriadenie mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zariadenia mesta 
Trenčín, m.r.o.“ a na schválenie zriaďovacej listiny „Školské zariadenia mesta Trenčín, 
m.r.o.“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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1. z r i a ď u j e 
 

mestskú rozpočtovú organizáciu s názvom „Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.“ 
s účinnosťou od 1.7.2002. 
 
2. s ch v a ľ u j e 
 

zriaďovaciu listinu „Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.“ 
 
3. s ch v a ľ u j e 
 

rozšírenie predmetu činnosti m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín o Stredisko 
služieb školám. 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 112 
 k návrhu na menovanie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zaradenia 
mesta Trenčín, m.r.o.“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n u j e 

 
 
Mgr. Jozefa Baláža do funkcie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zaradenia 
mesta Trenčín, m.r.o.“ od 1.7.2002 na dobu neurčitú. 
 
 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 113 

 k Postupu prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na obce v školstve a návrh 
začlenenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na mestskú rozpočtovú 
organizáciu Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
prevzatie zriaďovateľskej funkcie k základným školám a školským zariadeniam s právnou 
subjektivitou od 1.7.2002 z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín, pričom 
nedochádza k zmene pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov týchto subjektov ani k zmene 
ich riaditeľov, a to: 
 
1. Základná škola v Trenčíne, Študentská ul. 3 – riaditeľ, Vladimír Žmuráň 
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2. Základná škola v Trenčíne, Ul. Laca Novomeského 10 – riaditeľ, Mgr. Jozef Spišek 
3. Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 – riaditeľ, Mgr. Marián Lopatka 
4. Základná škola v Trenčíne, Saratovská ul.,  - riaditeľ, Mgr. Viktor Hlaváč 
5. Základná škola v Trenčíne, Ul. P. Bezruča – riaditeľka, Mgr. Jarmila Mahríková 
6. Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1 – riaditeľka, Mgr. Viera Ivánková 
7. Základná škola v Trenčíne, Veľkomoravská ul., - riaditeľ, PaedDr. Jozef Vakoš 
8. Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 – riaditeľ, Mgr. Vladislav Plško 
9. Základná škola v Trenčíne, Kubranská cesta – riaditeľ, Mgr. Jozef Baláž  
10. Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 – riaditeľka, Mgr. Eva Masácová 
11. Centrum voľného času v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. 6 – riaditeľ, Jaroslav Somr 
12. Základná umelecká škola v Trenčíne, Nám. SNP – riaditeľka, Veronika Soukupová 
 
b) b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
prevzatie zriaďovateľskej funkcie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od 
1.7.2002 z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín, práva a povinnosti z 
pracovnoprávnych vzťahov voči delimitovaným zamestnancom prechádzajú na Mesto 
Trenčín, pričom nedochádza k zmene riaditeľov škôl a školských zariadení, a to: 
 
1. Materská škola Trenčín, Nešporova ul. 16 – riaditeľka, Mária Kamencová 
2. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Nešporova ul. 16 
3. Materská škola Trenčín, Gagarinova ul. 3 – riaditeľka, Janka Šimkovičová 
4. Materská škola Trenčín, Švermova ul. 24 – riaditeľka, Anna Rajnincová 
5. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Švermova ul. 24 
6. Materská škola Trenčín, Legionárska ul. 37 – riaditeľka, Oľga Srnková 
7. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Legionárska ul. 37 
8. Materská škola Trenčín, Považská ul. 1719 – riaditeľka, Jarmila Pozdechová 
9. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Považská ul. 1719 
10. Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej 5 – riaditeľka, Mgr. Eva Žatková 
11. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. M. Turkovej 5 
12. Materská škola Trenčín, Soblahovská ul. 22 – riaditeľka, Daniela Chorvátová 
13. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská ul. 22 
14. Materská škola Trenčín, Šmidkeho ul. 12 – riaditeľka, Ľubica Hulmanová 
15. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šmidkeho ul. 12 
16. Materská škola Trenčín, Šafárikova ul. 11 – riaditeľka, Naďa Andelová 
17. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova ul. 11 
18. Materská škola Trenčín, Ul. J. Halašu 11 – riaditeľka, Angelika Koprivňanská 
19. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. J. Halašu 11 
20. Materská škola Trenčín, Stromová ul. 3 – riaditeľka, Dana Ježíková 
21. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Stromová ul. 3 
22. Materská škola Trenčín, Opatovská ul. 654 – riaditeľka, Agnesa Harušová 
23. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Opatovská  ul. 654 
24. Materská škola Trenčín, Kubranská ul. 20 – riaditeľka, Iveta Suletyová 
25. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Kubranská ul. 20 
26. Materská škola Trenčín, Zlatovská ul. 17 – riaditeľka, Mária Hačiková 
27. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Zlatovská ul. 17 
28. Materská škola Trenčín, Medňanského ul. 9 – riaditeľka, Jarmila Mráziková 
29. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Medňanského ul. 9 
30. Materská škola Trenčín, Orechovská ul. 17 – riaditeľka, Viera Zubáková 
31. Materská škola Trenčín, Ul. Pri parku 14 – riaditeľka, Mgr. Danica Lorencová 
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32. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Pri parku 14 
33. Materská škola v Trenčíne, Hanzlíkovská ul. 2 – riaditeľka, Ingrid Meravá 
34. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Hanzlíkovská ul. 2 
35. Materská škola Trenčín, Ul. Niva 9 – riaditeľka, Zdena Spačková 
36. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Niva 9 
37. Materská škola Trenčín, Ul. Na dolinách 27 – riaditeľka, Anna Kostolanská 
38. Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra 3 – riaditeľka, Marta Školárová 
39. Základná škola Trenčín, Ul. 1. mája – riaditeľ, Rudolf Stančík 
40. Základná škola Trenčín, potočná ul. – riaditeľka, Alena Schifferová 
41. Klub mládeže Trenčín, Gagarinova ul. – riaditeľka, Adriana Ridošková 
42. Stredisko služieb škole Trenčín, Kukučínova 4 – vedúci, Ing. Anton Filin (po podpise 

 zákona prezidentom SR) 
 
c) s ch v a ľ u j e 
 
začlenenie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity a ich činnosti vrátane 
pracovnoprávnych vzťahov do m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín s účinnosťou od 
1.7.2002. 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 114 

 k Prechodu pôsobnosti z Krajského úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín v sociálnej 
oblasti 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
1.          k o n š t a t u j e 
 
prevzatie zriaďovateľskej funkcie k zariadeniu sociálnych služieb – Domov dôchodcov – 
Domov penzión pre dôchodcov z Krajského úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín, pričom 
nedochádza k zmene pracovno-právnych vzťahov zamestnancov ani k zmene riaditeľa. 
 
2.           s ch v a ľ u j e 
 
zriaďovaciu listinu o zmene zriaďovateľa Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o., 
Ul. Lavičková č. 10, Trenčín. 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 115 

 k Prechodu pôsobnosti z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín v sociálnej 
oblasti 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. k o n š t a t u j e 
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prevzatie zriaďovateľskej funkcie k Zariadeniu opatrovateľskej služby pre starých občanov, 
Ul. Piaristická č. 42, Trenčín z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín, pričom práva a 
povinnosti voči zamestnancom zostávajú nezmenené. 
 
2. s ch v a ľ u j e 
 
a) začlenenie Zariadenia opatrovateľskej služby pre starých občanov, Ul. Piaristická č. 42, 

Trenčín, do mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, Ul. 
Piaristická č. 42, Trenčín a jeho činnosti vrátane pracovno-právnych vzťahov, ako 
oddelenie odboru sociálnych služieb – ZOS, s účinnosťou od 1.7.2002 

b) zmenu zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín, Ul. Piaristická č. 42, 
Trenčín, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 
30.8.2001 v časti e/ ods. 1, kde sa dopĺňa nový bod: 
Sociálne služby mesta Trenčín poskytujú: 
1.6. Na oddelení sociálnych služieb celoročnú starostlivosť prechodne na určitý čas, a to 
ubytovanie, stravovanie a potrebné úkony opatrovateľskej služby. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 116 

 k návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich v meste Trenčín 
podľa zákona 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí, konaných v roku 2002 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
a) u r č u j e  
 
v meste Trenčín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2002, 25 
poslancov mestského zastupiteľstva 
 
 
 
b) u r č u j e 
 
4 volebné obvody v meste Trenčín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2002, s týmto počtom poslancov: 
volebný obvod 1  
(STRED, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE)  – 6 poslancov 
 
volebný obvod 2  
(JUH) – 7 poslancov 
 
volebný obvod 3  
(SIHOŤ I, II, III, IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA)  - 8 poslancov 
 
volebný obvod 4  
(ZÁMOSTIE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE, ZLATOVCE) - 4 poslanci 
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U z n e s e n i e  č. 117 
 k návrhu na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne od 1.7.2002. 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 118 

 k návrhu na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 v Trenčíne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 v Trenčíne 
s vyučovaním anglického jazyka od septembra 2002. 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 119 
 k Informácii o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré 
majú osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú 
osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 120 

 k Informatívnej správe o realizácii investičných akcií 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
  
Informatívnu správu o realizácii investičných akcií. 
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U z n e s e n i e  č. 121 
 návrhu na zvolenie kandidátov za prísediacich Krajského súdu v Trenčíne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v o l í 
 
prísediacich Krajského súdu v Trenčíne pre volebné obdobie r. 2002 – 2006 tak, ako je 
uvedené v návrhu. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 122 
 návrhu na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v o l í 
 
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre volebné obdobie r. 2002 – 2006 tak, ako je 
uvedené v návrhu. 
 
 
 

 
 k Správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 n e p r i j í m a   u z n e s e n i e 
 
k Správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest. 
 

U z n e s e n i e  č. 123 
 k návrhu na odmeny riaditeľom mestských organizácií za rok 2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
vyplatenie celoročných odmien riaditeľom mestských organizácií za rok 2001 nasledovne: 
Ing. Ivan Kobelár  20.000 Sk 
Ing. Miroslav Zavřel  18.000 Sk 
p. Peter Kocnár  15.000 Sk 
Ing. Jaroslav Baláž  65.000 Sk 
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Ing. Jozef  Ž i š k a, v.r.     JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á, v.r.  
         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: 04.07.2002     Dňa: 11.07.2002 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
Ing. Peter Klapita, v.r. 
Dňa: 02.07.2002 
 
 
p. Tibor Migaš, v.r. 
Dňa: 02.07.2002    
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Beniačová 
V Trenčíne, 01.07.2002 
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