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U Z N E S E N I A  
 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 27. augusta 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

U z n e s e n i e  č. 479 
k Návrhu Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 

sťažností fyzických osôb a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

fyzických osôb a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy Mesta Trenčín. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 480 
k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín za I. polrok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín za I. polrok 2009. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 481 
k Návrhu na kúpu stavebných objektov do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
kúpu stavebných objektov   v k.ú. Hanzlíková na pozemku parc.  č. 725/7, ktorý je vo 

vlastníctve Mesta Trenčín: 
− SO 12 Verejný a areálový vodovod, 
− SO 13 verejná a areálová kanalizácia, 

uvedených v Kolaudačnom rozhodnutí č. OÚŽP/2008/00131-002 TSL zo dňa 11.1.2008 pre 
stavbu „Výstavba rodinných domov Hanzlíkovská – pri parku k.ú. Hanzlíková, Trenčín, SO 
12 Verejný a areálový vodovod, SO 13 – Verejná a areálová kanalizácia“ od Ing. Tomáša 
Bahnu a spol., za účelom zabezpečenia ďalšej prevádzky uvedených objektov. 
Celková kúpna cena       ....     1,- €,   
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U z n e s e n i e  č. 482 
k Návrhu na kúpu spoluvlastníckych podielov do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 

A/  kúpu spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra,       parc. 
č. 629/58 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 268 m2, za účelom dokúpenia 
spoluvlastníckych podielov pre rozšírenie autobusového otoča na Opatovskej ulici za kúpnu 
cenu 16,59 €, (500,- Sk/m2) od uvedených spoluvlastníkov vedených na LV č. 3977: 
 
Por. č. 
z LV 

Meno a priezvisko Spoluvlastnícky 
podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel v m2 

12. RNDr. Peter Moško rod. Moško 375/268800 0,37 
20. Anna Vranková rod. Vániková 555/268800 0,55 
21. Radovan Opatovský rod. Opatovský 1410/268800 1,41 
22. Marián Tisovský rod. Tisovský 625/268800 0,62 
24. Milan Palo, rod. Palo 100/268800 0,10 
25. Marián Švejda rod. Švejda 430/268800 0,43 
27. Zuzana Augustiniová rod. Bubeníková 1350/268800 1,35 
28. Eva Bieliková rod. Mošková 805/268800 0,80 
30. Mária Kiacová rod. Masárová 2040/268800 2,03 
31. Eva Gabrišová rod. Jantošovičová 210/268800 0,21 
32. Janka Kováčiková rod. Ondrušková 195/268800 0,19 
34. Antónia Dobiašová rod. Dobiašová 105/268800 0,10 
36. Ján Rehák rod. Rehák 260/268800 0,26 
37. Marián Palo rod. Palo 345/268800 0,34 
38. Ing. Ľudmila Popelková rod. Šimková 200/268800 0,20 
40. Mária Rendlová rod. Briestenská 230/268800 0,23 
41. Beta Starostová rod. Maláňová 365/268800 0,36 
42. Anton Maláň rod. Maláň 365/268800 0,36 
43. Miloslav Maláň rod. Maláň 365/268800 0,36 
44. Jozef Maláň rod. Maláň 365/268800 0,36 
45. Ľuboš Izrael rod. Izrael 635/268800 0,63 
46. Jozef Maláň rod. Maláň 2240/268800 2,23 
Spolu 13570/268800 13,53 
                          

 
B/  kúpu spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra, parc. č. 
2344/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.247 m2, za účelom dokúpenia podielov na 
pozemku nachádzajúcom sa pod vybudovaným parkoviskom na Pádivého ulici, za kúpnu 
cenu 16,59 €, (500,- Sk/m2)  od uvedených spoluvlastníkov vedených na LV č. 3919: 

 
Por. č. 
z LV 

Meno a priezvisko Spoluvlastnícky 
podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel v m2 

9. Mária Kiacová rod. Masárová 2040/268800 9,46 
13. RNDr. Peter Moško rod. Moško 375/268800 1,74 
14. Emil Ondruška rod. Ondruška 195/268800 0,90 
19. Magdaléna Matejková rod. Siranová 95/268800 0,44 
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56. Marián Tisovský rod. Tisovský 625/268800 2,90 
57. Milan Palo rod. Palo 100/268800 0,46 
59. Mária Kabátová rod. Furková 235/268800 1,09 
60. František Furka rod. Furka 235/268800 1,09 
61. Anna Vranková rod. Vániková 555/268800 2,57 
62. Ing. Ľudmila Popelková rod. Šimková 200/268800 0,93 
Spolu 4655/268800 21,60 
 
Celková kúpna cena za uvedené podiely predstavuje ........................ 358,34,- € 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 483 
k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Mestská zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín - 
novovytvorená parc.č. 1689/26  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 721 m2, odčlenená GP 
č. 31041833-103-08 z pôvodnej parc.č. 1689/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3045 
m2, za účelom vysporiadania pozemku pod parkoviskom pri bytovom dome, za kúpnu cenu 
26,55,- €/m2 (800,- Sk/m2), do podielového spoluvlastníctva pre:  

1) Milan Smolíček rod. Smolíček a manž. Ľubica rod. Ňukovičová v podiele 1/15, čo 
predstavuje výmeru 48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

2) Ing. Marián Galajda  rod. Galajda v podiele 1/45, čo predstavuje výmeru 16,02 m2, 
za kúpnu cenu 425,39 € 

3) Mgr. Martin Galajda rod. Galajda a manž. Ing. Katarína rod. Korbašová v podiele 
2/45, čo predstavuje výmeru 32,04 m2, za kúpnu cenu 850,78 € 

4) Doc. Ing. Anna Baštincová, PhD. rod. Baštincová v podiele 1/15, čo predstavuje 
výmeru  48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

5) Ing. Jana Šebeňová rod. Šebeňová v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, 
za kúpnu cenu 1.276,17 € 

6) Ing. Eva Přibylová rod. Ivanová v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, 
za kúpnu cenu 1.276,17 € 

7) Jozef Trtík  rod. Trtík v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, za kúpnu 
cenu 1.276,17 € 

8) Luigi Giovanni Scodinu rod. Scodinu a manž. Dana Pelechová rod. Pelechová 
v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

9) Ing. Marek Náhlik rod. Náhlik a manž. Edita rod. Kôpková v podiele 1/15, čo 
predstavuje výmeru  48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

10) MUDr. Štefan Svitok rod. Svitok a manž. Eva rod. Hrabovská v podiele 1/15, čo 
predstavuje výmeru  48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

11) Juraj Bero v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 
€ 
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12) Ing. Alena Miklovi čová rod. Hochmanová v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 
48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

13) Mária Lama čková rod. Galková v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 48,067 m2, 
za kúpnu cenu 1.276,17 € 

14) Marcel Fraňo a manž. Lujza rod. Miklušová v podiele 1/15, čo predstavuje výmeru 
48,067 m2, za kúpnu cenu 1.276,17 € 

 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..............................   16.590,21 € (499.797,- Sk) 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 484 
k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/  u r č u j e   
 

prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj nehnuteľnosti – pozemku v 
k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2315/592 zastavané plochy  a nádvoria o výmere 64 m2, 
odčlenená GP č. 41373006-07-09 z pôvodnej parc.č. 2315/10 zastavané plochy  a nádvoria o 
výmere 28.361 m2 za účelom rozšírenia prístupovej komunikácie ku garážam, za  kúpnu cenu 
9,95,- €/m2 (300,- Sk/m2) do podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov pozemku v k.ú. 
Trenčín, parc.č. 2315/149 zapísaného na LV č. 6295 takto: 

1) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre      MUDr. Ľuboša 
Koprivňanského a manž. Angeliku rod. Brathovú 

2) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Mariána Ševčíka a 
manž. Ing. Danku rod. Gallovú 

3) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Květoslava 
Dedeka a manž. Almu rod. Zálešákovú, 

4) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Dalibora Školíka a 
manž. Evu rod. Lapšovú 

5) spoluvlastnícky podiel 2/20, čo predstavuje výmeru 6,4 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 2/20 predstavuje čiastku 63,68,- € do BSM pre           Ing. Bohumíra 
Skalického a manž. Renátu rod. Reiselovú 

6) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do vlastníctva Hany Ulbrikovej rod. 
Šujanovej 

7) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Branislava 
Schóbera a manž. Katarínu rod. Veverkovú 

8) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Mariána 
Lehotského a manž. Máriu rod. Matisovú 
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9) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Tibora Magdolena 
a manž. Janu rod. Miklošovú 

10) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Romana Gruntu a 
manž. Janu rod. Vetrovú 

11) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Vojtecha Fučeka a 
manž. Máriu rod. Moravčíkovú 

12) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Jozefa Kobzu a 
manž. Helenu rod. Jančovičovú 

13) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre Róberta Rónaia a manž. 
Alenu rod. Kyselicovú 

14) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Petra Bustina a 
manž. Ing. Jozefínu rod. Ráczovú 

15) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           MUDr. Jozefa Škuntu 
a manž. JUDr. Jaroslavu rod. Starinskú 

16) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre Romana Ďuriša a manž. 
Annu rod. Fedorovú 

17) spoluvlastnícky podiel 2/20, čo predstavuje výmeru 6,4 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 2/20 predstavuje čiastku 63,68,- € do vlastníctva          Antona Trachtulca 

18) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do vlastníctva  PaedDr. Stanislava Lipku 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................... 636,80,- € (19.184,- Sk) 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2/  s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2315/592 
zastavané plochy  a nádvoria o výmere 64 m2, odčlenená GP č. 41373006-07-09 z pôvodnej 
parc.č. 2315/10 zastavané plochy  a nádvoria o výmere 28.361 m2 za účelom rozšírenia 
prístupovej komunikácie ku garážam, za  kúpnu cenu 9,95,- €/m2 (300,- Sk/m2) do 
podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2315/149 
zapísaného na LV č. 6295 takto: 
 

1) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre      MUDr. Ľuboša 
Kopriv ňanského a manž. Angeliku rod. Brathovú 

2) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Mariána Ševčíka 
a manž. Ing. Danku rod. Gallovú 
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3) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Květoslava 
Dedeka a manž. Almu rod. Zálešákovú, 

4) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Dalibora Školíka 
a manž. Evu rod. Lapšovú 

5) spoluvlastnícky podiel 2/20, čo predstavuje výmeru 6,4 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 2/20 predstavuje čiastku 63,68,- € do BSM pre           Ing. Bohumíra 
Skalického a manž. Renátu rod. Reiselovú 

6) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do vlastníctva Hany Ulbrikovej rod. 
Šujanovej 

7) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Branislava 
Schóbera a manž. Katarínu rod. Veverkovú 

8) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Mariána 
Lehotského a manž. Máriu rod. Matisovú 

9) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Tibora 
Magdolena a manž. Janu rod. Miklošovú 

10) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Romana Gruntu 
a manž. Janu rod. Vetrovú 

11) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre          Ing. Vojtecha Fučeka 
a manž. Máriu rod. Moravčíkovú 

12) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Jozefa Kobzu a 
manž. Helenu rod. Jančovičovú 

13) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre Róberta Rónaia a manž. 
Alenu rod. Kyselicovú 

14) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           Ing. Petra Bustina a 
manž. Ing. Jozefínu rod. Ráczovú 

15) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre           MUDr. Jozefa 
Škuntu a manž. JUDr. Jaroslavu rod. Starinskú 

16) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do BSM pre Romana Ďuriša a manž. 
Annu rod. Fedorovú 

17) spoluvlastnícky podiel 2/20, čo predstavuje výmeru 6,4 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 2/20 predstavuje čiastku 63,68,- € do vlastníctva          Antona Trachtulca 

18) spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje výmeru 3,2 m2, kúpna cena prislúchajúca 
k podielu 1/20 predstavuje čiastku 31,84,- € do vlastníctva  PaedDr. Stanislava 
Lipku  

 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................... 636,80,- € (19.184,- Sk) 
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U z n e s e n i e  č. 485 
k Návrhu na predaj a kúpu nehnuteľného majetku   
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/  u r č u j e   
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín:  

a) predaj pozemkov v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2315/591 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 177 m2,  novovytvorená parc.č. 2180/357 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 199 m2, (výmera spolu 376 m2), obe odčlenené GP č. 44566727-
074/2009 z parc.č. 2180/257, 2315/5, 2180/260, 2180/8, zapísané na LV č. 1 pre 
spoločnosť MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčín, za kúpnu cenu 10,- €/m2  s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 3.760,- €  (113.274,-  Sk) 

b) predaj pozemkov v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2180/358 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 200 m2, novovytvorená parc.č. 2180/359 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 361 m2, novovytvorená parc.č. 2180/362 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 24 m2, (výmera spolu        585 m2), všetky odčlenené GP č. 
44566727-074/2009 z parc.č. 2180/8, zapísaná na LV č. 1 pre spoločnosť MODIFIN 
STAVBY s.r.o. Bratislava, za kúpnu cenu 10,- €/m2  s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 5.850,- €  (176.237,-  Sk) 

c) kúpu pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2180/360 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 132 m2, odčlenená GP č. 44566727-074/2009 z parc.č. 2180/342, 
zapísaná na LV č. 9447 do vlastníctva Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 10,- €/m2  
s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 1.320,- €  (39.766,-  Sk) 

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

predaj a kúpu pozemkov v k.ú. Trenčín na Liptovskej ulici takto: 
 

a) predaj pozemkov v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2315/591 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 177 m2,  novovytvorená parc.č. 2180/357 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 199 m2, (výmera spolu 376 m2), obe odčlenené GP č. 44566727-
074/2009 z parc.č. 2180/257, 2315/5, 2180/260, 2180/8, zapísané na LV č. 1 pre 
spoločnosť MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčín, za kúpnu cenu 10,- €/m2  s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 3.760,- €  (113.274,-  Sk) 

 
b) predaj pozemkov v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2180/358 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 200 m2, novovytvorená parc.č. 2180/359 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 361 m2, novovytvorená parc.č. 2180/362 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 24 m2, (výmera spolu        585 m2), všetky odčlenené GP č. 
44566727-074/2009 z parc.č. 2180/8, zapísaná na LV č. 1 pre spoločnosť MODIFIN 
STAVBY s.r.o. Bratislava, za kúpnu cenu 10,- €/m2  s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 5.850,- €  (176.237,-  Sk) 
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c) kúpu pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 2180/360 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 132 m2, odčlenená GP č. 44566727-074/2009 z parc.č. 2180/342, 
zapísaná na LV č. 9447 do vlastníctva Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 10,- €/m2  
s DPH. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 1.320,- €  (39.766,-  Sk) 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 486 

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

 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskymi vodárňami 

a kanalizáciami, a.s., so sídlom v  Trenčíne, nasledovne : 
 
A/ nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trenčín zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina, a to : 
 
– pozemok parc.č. 773  zastavaná plocha o výmere 48 m2, v k.ú. Kubrá,   
 
za 

 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve TVK, a.s., zapísané na LV č. 6392 ako vlastník Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a.s., v podiele 1/1-ina a to :  
 

- pozemok - novovytvorená parc.č.  1627/236 zastavaná plocha o výmere 1280 m2, 
v k.ú. Trenčín 

- pozemok -  novovytvorená parc.č.  1627/355 zastavaná plocha o výmere 333 m2, 
v k.ú. Trenčín 

- objekt prečerpávacej stanice so súp.č. 2895 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 
1627/355 

Parcely č. 1627/236 a 1627/355 boli zlúčené a znova rozdelené Geometrickým plánom č. 
36335924-143-09, vyhotoveným dňa 7.8.2009. 
 
Z dôvodu zachovania funkčnosti protipovodňovej prečerpávacej stanice a súvisiaceho 
systému kanalizačných potrubí, vodohospodárskych stavieb umiestnených na pozemkoch 
parc.č. 1627/236 a 1627/355, k. ú. Trenčín  sa zriaďuje vecné bremeno v prospech TVK, a.s.   
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v prospech oprávneného 
z vecného bremena strpieť  
- prístup a užívanie pozemku parc. č. 1627/236 v  kat. území Trenčín,  na činnosti spojené 

so zabezpečovaním prevádzkyschopnosti protipovodňovej prečerpávacej stanice 
postavenej na pozemku 1627/236 pre k.ú. Trenčín vrátane práva na pravidelnú údržbu,  
opravy, rekonštrukcie a kontroly protipovodňovej prečerpávacej stanice  

- prístup a užívanie pozemku parc. č. 1627/355 v  kat. území Trenčín, na ktorej je 
umiestnený systém kanalizačných potrubí stavebno - technicky a funkčne slúžiacich 
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k prevádzkovaniu protipovodňovej prečerpávacej stanice, vrátane práva na pravidelnú 
údržbu, opravy, rekonštrukcie a kontroly systému kanalizačných potrubí.  

 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Účelom zámeny nehnuteľností je : 
Mesto Trenčín – skompletizovanie územia pre výstavbu nábrežia 
TVK, a.s.  – vysporiadanie pozemku pod prečerpávacou stanicou na ul. Žilinskej. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 487 
k Návrhu na nakladanie s majetkom  Mesta Trenčín 
 
Mestská zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 01.09.2009 zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do 

správy 
 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého, m.r.o. Trenčín 
nehnuteľný majetok – budova Kina Hviezda so súp.č. 197, nachádzajúca sa na Ul. Kniežaťa 
Pribinu v Trenčíne  
Obstarávacia hodnota budovy predstavuje 100.270,60 € 
Zostatková hodnota budovy predstavuje 71.840,90 € 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 488 
k Návrhu na nakladanie s majetkom  Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 01.10.2009 zverenie  majetku Mesta Trenčín do správy 

 
1./ Základnej školy, Ul. Hodžova 37, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 6.053,77 € 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 97 999,78 € 

 
2./ Základnej školy, Ul. Novomeského 11, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 4.011,49 € 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 96 843,30 € 

 
3./ Základnej školy, Ul. Východná 9, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 2.087,97 € 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 19 220,21 € 
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4./ Základnej školy, Ul. P. Bezruča 66, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 3.404,59 € 
 
5./ Základnej školy, Ul. Dlhé Hony 1, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 4.011,49 €. 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 53 453,25 € 

 
6./ Základnej školy, Ul. Na dolinách 27, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 2.694,40 €. 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 35 617,93 € 
7./ Základnej školy, Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 4.130,49 € 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 16590,32 € 
 
8./ Základnej školy, Ul. Kubranská cesta 80, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 2.469,25 € 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 21 307,21 € 
 
9./ Základnej umeleckej školy, Námestie SNP 2, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 1.826,65 €. 
 
10./ Centrumu voľného času, Ul. Východná 9, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 1.554,14 €. 
 
11./ Základnej školy, Ul. Potočná 86, Trenčín 
- hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 944,03 €. 

 
12./ Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o., Ul. Kubranská cesta, Trenčín 
- nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 94 953,83 € 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 489 
k Návrhu na nakladanie s majetkom  Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 01.09.2009 vyňatie  majetku Mesta Trenčín zo správy Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50  Trenčín 
 

1. hnuteľný majetok – dopravné prostriedky v celkovej obstarávacej cene 289.433,15 € 
 

2. nehnuteľný majetok časť lesoparku Brezina v celkovej výmere 93 860 m² a v celkovej 
obstarávacej cene 57.047,88 €: 

 
                   parcela č.           špecifikácia                           výmera m²        obstarávacia cena v € 

2428/1 lesný pozemok 4917 2988,54 
2428/2 lesný pozemok 65 39,51 
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2428/4 lesný pozemok 30 18,23 
2428/5 lesný pozemok 134 81,44 
2429/1 lesný pozemok 86308 52457,80 
2429/2 lesný pozemok 241 146,48 
2429/4 lesný pozemok 457 277,76 
2429/5 lesný pozemok 1708 1038,12 

   SPOLU 93860 57047,88 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 490 
k Návrhu na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 

nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v platnom znení a s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Trenčín, schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.10.2007 uznesením č. 
155 a so Zásadami stanovovania hodnoty nepeňažných vkladov do TVK, a.s., 
 
 zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie nepeňažným 
vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
 
 Predmetom vkladu je časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na 
úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, oceneného znaleckým posudkom, ktorý 
bol vypracovaný znaleckou organizáciou Trefa spol. s r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín. 
Všeobecná hodnota majetku je 2.734.351,507 € ( 82 375 073,49 Sk ). 
 
Ide o majetok Mesta Trenčín na úseku vodovodov a kanalizácií : 
     

− Kanalizácia - Opatová - predĺženie kanalizačného zberača BA 
− Kanalizácia v meste Trenčín - časť Opatová pozostávajúca z: 

a) Opatová - kanalizácia II. časť Kubrá – Opatová 
b) Opatová - kanalizácia Potočná - časť Kubrá - Opatová 
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U z n e s e n i e  č. 491 
k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 420 zo dňa 26.02.2009 a na kúpu 

nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

1/ r u š í 
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 420 zo dňa 26.02.2009, ktorý 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín – 
parc.č. 2354/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 670 m2 vrátane spevnenej plochy do 
vlastníctva Mesta Trenčín takto: 
a) spoluvlastnícky podiel 1662/1973, čo predstavuje výmeru 564,39 m2, zapísaný na LV č. 

7905 ako vlastník Výstavbové bytové družstvo, Družstevná 64, Trenčín, IČO 00176699  
b) spoluvlastnícky podiel 75/1973, čo predstavuje výmeru 25,47 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Žaneta Gorelková, rod. Polínová, 
c) spoluvlastnícky podiel 75/1973, čo predstavuje výmeru 25,47 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Eduard Guzlej, rod. Guzlej, 
d) spoluvlastnícky podiel 89/1973, čo predstavuje výmeru 30,22 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Ing. Jozef Plocháň rod. Plocháň a manž. Daniela rod. Zahradníková, 
e) spoluvlastnícky podiel 72/1973, čo predstavuje výmeru 24,45 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Jaroslav Krcheň, rod. Krcheň 
za celkovú kúpnu cenu .................................................................... 1,- € (30,126,- Sk) 
 
2/ s ch v a ľ u j e 
 

kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 2354/58 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 670 m2 vrátane spevnenej plochy do vlastníctva Mesta Trenčín takto: 
 
a) spoluvlastnícky podiel 1263/1973, čo predstavuje výmeru 428,90 m2, zapísaný na LV č. 

7905 ako vlastník Výstavbové bytové družstvo, Družstevná 64, Trenčín, IČO 00176699  
b) spoluvlastnícky podiel 75/1973, čo predstavuje výmeru 25,47 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Žaneta Gorelková, rod. Polínová, 
c) spoluvlastnícky podiel 75/1973, čo predstavuje výmeru 25,47 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Eduard Guzlej, rod. Guzlej, 
d) spoluvlastnícky podiel 89/1973, čo predstavuje výmeru 30,22 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Ing. Jozef Plocháň rod. Plocháň a manž. Daniela rod. Zahradníková, 
e) spoluvlastnícky podiel 72/1973, čo predstavuje výmeru 24,45 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Jaroslav Krcheň, rod. Krcheň, 
f) spoluvlastnícky podiel 72/1973, čo predstavuje výmeru 24,45 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník MUDr. Stanislav Pastva a manž. MUDr. Sylvia rod. Hrnčárová, 
g) spoluvlastnícky podiel 19/1973, čo predstavuje výmeru 6,45 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Alena Oravcová rod. Oravcová, 
h) spoluvlastnícky podiel 73/1973, čo predstavuje výmeru 24,79 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Dušan Košút a manž. Ing. Ivica rod. Rokošná 
i) spoluvlastnícky podiel 73/1973, čo predstavuje výmeru 24,79 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Vendelín Krivačka a manž. Sylvia rod. Hromadíková 
j) spoluvlastnícky podiel 73/1973, čo predstavuje výmeru 24,79 m2, zapísaný na LV č. 7905 

ako vlastník Ladislav Masteš a manž. Jana rod. Oriešková 
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k) spoluvlastnícky podiel 89/1973, čo predstavuje výmeru 30,22 m2, zapísaný na LV č. 7905 
ako vlastník Peter Štefánik a manž. Janka rod. Janechová 

za celkovú kúpnu cenu .................................................................... 1,- € (30,126,- Sk) 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 492 
k Návrhu na schválenie zmlúv o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  

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

I. 
Zmluvu  o   spoločenstve   vlastníkov   bytov  v   dome  súpisné  číslo  381 a súpisné  číslo 
382 Ulica  Gen. M . R . Štefánika  a  výšku  mesačných  úhrad  za byty,   ktoré zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín,  nasledovne : 
 
Byty vo vlastníctve Mesta Trenčín na  ulici   Gen. M . R. Štefánika 381 
 

výmera  
fond 
opráv 

prísp. do 
majetku celkom  

č. 
bytu 
  v m2 0,33 €/m2 2,93 €/byt v € 

2 90,65 29,91 2,93 32,84 
4 94,72 31,26 2,93 34,19 
5 118,61 39,14 2,93 42,07 
6 76,76 25,33 2,93 28,26 

Celkom :   137,36 
 
Byty vo vlastníctve Mesta Trenčín na  ulici   Gen. M . R. Štefánika 382 
 

výmera v 
m2 

fond 
opráv 

prísp. do 
majetku celkom v € 

č. 
bytu 
    0,33 €/m2 2,93 €/byt   

2 97,56 32,19 2,93 35,12 
6 84,05 27,74 2,93 30,67 
7 39,06 12,89 2,93 15,82 
8 39,37 12,99 2,93 15,92 
13 42,24 13,94 2,93 16,87 
14 42,24 13,94 2,93 16,87 
15 42,24 13,94 2,93 16,87 
16 41,68 13,75 2,93 16,68 
19 79,13 26,11 2,93 29,04 

Celkom :   193,86 
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Výška poplatkov vyplývajúcich  pre Mesto Trenčín,  ako vlastníka  neodpredaných  
bytov, sa bude meniť podľa počtu neodpredaných bytov a  podľa rozhodnutí zhromaždenia 
vlastníkov spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku do majetku 
spoločenstva. 

 
 
      II. 

Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 383 Ulica Gen. M. R. 
Štefánika a  výšku  mesačných  úhrad  za byty, ktoré zostali vo vlastníctve  Mesta  Trenčín, 
nasledovne: 
                                          

výmera  fond opráv správa 
  prísp. do 

majetku celkom  č. bytu 
  v m2  0,66€/m2 1,99 € /byt 1,50 €/ byt v € 

1 27,33 18,04 1,99 1,50 21,53 
8 44,87 29,61 1,99 1,50 33,10 
11 44,87 29,61 1,99 1,50 33,10 
12 35,06 23,14 1,99 1,50 26,63 
15 35,06 23,14 1,99 1,50 26,63 
16 33,42 22,06 1,99 1,50 25,55 
17 44,87 29,61 1,99 1,50 33,10 
21 35,06 23,14 1,99 1,50 26,63 
24 37,56 24,79 1,99 1,50 28,28 
25 27,33 18,04 1,99 1,50 21,53 
26 42,34 27,94 1,99 1,50 31,43 
27 27,03 17,84 1,99 1,50 21,33 
28 60,10 39,67 1,99 1,50 43,16 

Celkom :    372,00 
                                                                                              
 Výška poplatkov vyplývajúcich  pre Mesto  Trenčín, ako vlastníka  neodpredaných   bytov,  
sa  bude   meniť   podľa   počtu   neodpredaných   bytov  a  podľa   rozhodnutí  zhromaždenia   
vlastníkov spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby, poplatku za správu a do 
majetku spoločenstva. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 493 
k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín 

č. 5/2006 o podmienkach poskytnutia finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa 
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e  
 
VZN Mesta Trenčín č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 5/2006 

o podmienkach poskytnutia finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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U z n e s e n i e  č. 494 
k Návrhu VZN Mesta Trenčín č. 9/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín 

č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín a VZN 
Mesta Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e  
 
VZN Mesta Trenčín č. 9/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 

14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín a VZN Mesta 
Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín s tým, že  
do článku 8a/ za vetu  ,,Náklady na spísanie tejto notárskej zápisnice bude znášať užívateľ 
bytu“, sa doplní nasledovné znenie: ,,Ak užívateľ bytu sa ocitne v hmotnej núdzi ktorú 
preukáže, poplatok bude uhradený Mestom Trenčín“.  

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 495 
k Informatívnej správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

zameranej na kontrolu prostriedkov EÚ poskytnutých Mestu Trenčín v rámci Sektorového 
operačného programu Ľudské zdroje 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

zameranej na kontrolu prostriedkov EÚ poskytnutých Mestu Trenčín v rámci Sektorového 
operačného programu Ľudské zdroje. 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 496 
k Návrhu Dodatku č. 3 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 3 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 497 
k Návrhu Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 498 
k Návrhu, aby Mesto Trenčín vyzvalo alebo doručilo list vlastníkovi pozemkov 

a stavieb priliehajúcich na ihrisko Trenčianske Biskupice s tým, že nebude zmenený územný 
plán mimo športoviska a rokovalo alebo dalo návrh na odkúpenie týchto nehnuteľností 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e,  
 
aby Mesto Trenčín vyzvalo alebo doručilo list vlastníkovi pozemkov a stavieb 

priliehajúcich na ihrisko Trenčianske Biskupice, že nebude zmenený územný plán mimo 
športoviska a rokovalo alebo dalo návrh na odkúpenie týchto nehnuteľností.  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav  C E L L E R                    Ing. František O R O L Í N 
              primátor                  prednosta  
         mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p. Eduard H A R T M A N N, dňa ........................................................................ 
 
 
p. Marta B L A H O V Á, d ňa .............................................................................. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová ml., dňa 03.09.2009 


