
U Z N E S E N I A  
 

zo 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 27.10.2005 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 599 
 k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e  
  
 Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 600 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2393,  
v k.ú. Trenčín, nasledovne: 
* Ing. Jaroslav Siebert a manž. Ľubica, rod. Majerská 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu (10,9 m2) ........................................................................... 38,- Sk 
* Miroslav Pacas a manž. Alena , rod. Maláková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2  
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................. 42,- Sk  
* Andrej Dobranský a manž. Mária, rod. Sečkárová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk  
* Augustín Ďurčo a manž. Iveta, rod. Kulliffayová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk  
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* Ladislav Adamčík a manž. Ľudmila, rod. Krajčiová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2  
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) ....................................................................  42,- Sk  
* Peter Koiš a manž. Dana, rod. Krchňavá 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................. 42,- Sk 
* Marián Machara a manž. Alena, rod. Breznická 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmera 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmera 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Peter Rosenberg a manž. Dana, rod. Suchánková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmera 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
* Miroslav Blažo a manž. Eva, rod. Kršaková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
* Pavol Miškech a manž. Anna, rod. Boženíková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Miroslav Truhlík a manž. Renáta, rod. Rutová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ................................................................  42,- Sk 
* František Kadlíček a manž. Helena, rod. Chorvatovičová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Peter Síkora a manž. Mária, rod. Krajčová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Pavol Sedlár a manž. Marta, rod. Zavališová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2  
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 

 2



* Ing. František Lobotka a manž. Andrea, rod. Gluchová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Ing. Michal Hučko a manž. Katarína, rod. Biesiková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
* Pavol Beták a manž. Helena, rod. Robotová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Ing. Peter Bustin a manž. Ing. Jozefína, rod. Ráczová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
za celkovú kúpnu cenu ( 11,1 m2) ................................................................  39,- Sk   
 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod bytovým domom. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 601 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/725 

zastavaná plocha o výmere 131 m2, odčlenená GP č. 118/05 vypracovaným zo dňa 19.9.2005, 
z parc.č. 2108/127 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa 
Holúbka a manž. Agnesu rod. Mikovú, za účelom skompletizovania pozemku,  za cenu 
250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................32.750,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 602 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín parc.č. 2108/373 zastavaná plocha 

o výmere 47 m2, parc.č. 2108/375 zastavaná plocha o výmere 14 m2, parc.č. 2108/660 
zastavaná plocha o výmere 6 m2, novovytvorená parc.č. 2108/722 zastavaná plocha o výmere 
179 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/73 zastavaná plocha o výmere 277 m2, odčlenené GP č. 
31041833-044-05, vypracovaným dňa 8.6.2005, z parc.č. 2108/73 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Daniela Drnáka a manž. Martu rod. Kubáňovú, 
obaja bytom Pod Brezinou 51, Trenčín, za účelom skompletizovania pozemkov, za cenu 300,- 
Sk/m2. 
Celková výmera predstavuje 523 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje........................................................................156.900,- Sk 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 603 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2108/190 zastavaná plocha 

o výmere 60 m2, zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Štefana 
Šupáka v podiele ½-ica a Zlaticu Šulekovú rod. Horňáčkovú v podiele ½-ica, za účelom 
skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................15.000,- Sk  
 

 
U z n e s e n i e  č. 604 

 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
1/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/7 ostatná plocha o výmere 80 
m2 a parc.č. 3592 ostatná plocha o výmere 140 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Ladislava Sopku a manž. Annu rod. Konečníkovú, obaja bytom 
Soblahovská 59, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................110.000,- Sk 
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2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/5 ostatná plocha o výmere 
141 m2 a parc.č.3589 ostatná plocha o výmere 155 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Michala Michaláka a manž. Žofiu rod. Adamjákovú, 
obaja bytom Soblahov 576, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................148.000,- Sk 
 
3/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/4 ostatná plocha o výmere 
154 m2 a parc.č. 3588 ostatná plocha o výmere 142 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Štefana Pitľaniča a manž. Veroniku rod. Adamjákovú, obaja 
bytom Kukučínova 17, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 
je využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................148.000,- Sk 
 
4/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/3 ostatná plocha o výmere 
161 m2 a parc.č. 3587 ostatná plocha o výmere 135 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Petra Takáča a manž. Jarmilu rod. Lukačovičovú, obaja 
bytom Osloboditeľov 1, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, 
ktorý je využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................148.000,- Sk  
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 605 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce - pozemku  parc.č. 44/6 zastavaná plocha 

s výmerou 110 m2, odčlenená z pôvodnej parcely č. 44/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín  Miroslavovi Janišovi, Trenčín, spoluvlastnícky podiel 1/3-ina, Zuzana 
Janišová, Trenčín spoluvlastnícky podiel 1/3 – ina,  Eva Janišová, Trenčín spoluvlastnícky 
podiel 1/3 – ina za účelom scelenia parciel  za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................…  27.500,- Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 606 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici parc. č. 
1442/30, zast. plocha vo výmere 1709 m2, odčleneného z parc. č. 1442/1, zast. plocha vo 
výmere 22381 m2, geometrickým plánom č. 115/05 zo dňa 12.09.2005 pre Ing. Ľuboša 
Mrníka s manželkou za účelom výstavby sídla firmy  
za cenu        ....           800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena        .... 1 367.200,- Sk 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 607 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1506/9, zast. plocha vo 

výmere 262 m2 pre ESON, spol. s r. o. Trenčín za účelom kompletizácie pozemkov pre 
výstavbu domu služieb   
za kúpnu cenu        ....    800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     ....    209.600,- Sk. 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 608 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 

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

 
predaj pozemku v k.ú. Mojtín – E-KN parc.č. 10121 s celkovou výmerou 619 m² 

v podiele 1/384-ina, t.j. 1,61 m², pre Ing. Petra Krchňavého a manž. Alenu, rod. 
Porubanovú, za účelom kompletizácie pozemkov po zápise ROEP k.ú. Mojtín do katastra, za 
kúpnu cenu 20,- Sk/m².     
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................... 32,- Sk. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 609 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 2.398 m2 
- parc.č. 143/2 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 720 m2 
- parc.č. 143/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 301 m2 
- parc.č. 153/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2  
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- parc.č. 152 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2 
- parc.č. 148/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2 
- parc.č. 147 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2 
- parc.č. 146/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 
- parc.č. 146/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 
- parc.č. 146/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 
- parc.č. 144/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2 
- parc.č. 151 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2 
- parc.č. 148/2/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 
- parc.č. 148/2/2 ostatná plocha  o výmere 16 m2 
- parc.č. 145/1/1 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 99 m2 
- parc.č. 145/1/2 ostatné plochy o výmere 42 m2 
- parc.č. 145/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 

 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
 za 
pozemky v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 2.378 m2 

- parc.č. 118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 
- parc.č. 119/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2 
- parc.č. 119/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 
- parc.č. 120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m2 
- parc.č. 121/1 ostatné plochy o výmere 411 m2 
- parc.č. 165 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 
- parc.č. 166 záhrady o výmere 802 m2 
- parc.č. 184 záhrady o výmere 228 m2 
- parc.č. 185 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2  

 
zapísané na LV č. 2941 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v celosti 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre juhovýchodný obchvat mesta 
s prekládkou cesty I/61  a rekonštrukciou križovatky na ceste II/507. 
   
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 610 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
A / Zámenu nehnuteľností : pozemkov parcela č. 321/18 o výmere 367 m2 a parcela č. 321/75 
vytvorená GP č. 36335924-105-05 o výmere 3484 m2, o celkovej výmere 3951 m2,  k.ú. 
Trenčianske Biskupice vo vlastníctve Ing. Juraj Hudý s manž. za pozemky parcela č. 
2108/430 o výmere 1354 m2, 3487/12 o výmere 2436 m2 a parcela č. 2108/723 o výmere 161 
m2 o celkovej výmere 3951 m2 , k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín bez finančného 
vyrovnania 
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B / Zámenu nehnuteľností : pozemku parcela č. 321/7 o výmere 1175 m2  vytvorená GP č. 
36335924-105-05, k.ú. Trenčianske Biskupice vo vlastníctve Ing. Juraj Hudý s manž. za 
pozemok parcela č. 1675/100 o výmere 894 m2, k.ú. Trenčín vytvorená podľa GP č. 
36335924-105-05 vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
Uzatvorenie zámennej zmluvy bude viazané na platné územné rozhodnutie stavby : 
Príjazdová cesta k parc.č. 2114. Zámena pozemkov bude realizovaná s finančným 
vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín za lesný porast na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín podľa znaleckého posudku.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 611 

 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním, v k. ú. Trenčín :   zámenu  parcely č. 

2121/4 vo výmere 1312 m2 a pozemku parcela č. 2121/1 vo výmere 1225 m2 vo  vlastníctve 
Mesta Trenčín za pozemok parcela č.2169 vo výmere 1312 m2 v spoluvlastníctve Ing. 
Štefana Závadinku v 4/6 – nách, Kvetoslava Závadinková v 1/6 – ine, Magdaléna 
Jandová v 1/6- ine s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín vo výške 637.500,- 
Sk      

 
 

U z n e s e n i e  č. 612 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a SR - Krajským riaditeľstvom 

Policajného zboru v Trenčíne v k. ú. Trenčín : 
A/ nehnuteľnosti Mesta Trenčín: 
1. pozemky parc. č. 1902/62, zast. plocha vo výmere 22 m2 a parc. č. 1902/63, zast. plocha   

vo výmere 1901 m2, spolu vo výmere 1923 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 
1774,- Sk/m2, spolu hodnota 3.411.402,- Sk, 

2. spevnené plochy vo výmere 395 m2 na pozemkoch parc. č. 1902/62 a parc. č. 1902/63 v 
hodnote podľa znaleckého posudku 600,- Sk/m2, spolu hodnota 237.000,- Sk,  

3. vegetačné úpravy na výmere 1337 m2 pozemku parc. č. 1902/63 spolu v hodnote 
2.155.500,- Sk, 

nehnuteľnosti spolu v hodnote  5. 803.902,- Sk     
za  
B/ nehnuteľnosti SR - Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne :  
1. budova súp. č. 1052 na pozemku parc. č. 217, 
2. garáž bez súp. č. na pozemku parc. č. 218/1, 
3. pozemok parc. č. 217, zast. plocha vo výmere 237 m2. 
4. pozemok parc. č. 218/1, zast. plocha vo výmere 542 m2, 
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5. pozemok parc. č. 218/2, záhrada vo výmere 790 m2, 
  výmera pozemkov spolu 1569 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 2.523,- Sk/m2,  
nehnuteľnosti spolu v hodnote podľa znaleckého posudku  5.300.000,- Sk. 
 
Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 
 
 
 
U z n e s e n i e  č. 613 

 k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

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

 
odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorenej parcely č. 

3488/48, zastavané plochy o výmere  920  m2, podľa geometrického plánu č.31321704-
495/2005 na obnovenie pôvodnej právnej parcele č. 2229/2 parcely registra C č. 3488/48-49 
Pôvodná parcela č.2229/2 zapísaná na LV č.8322 , vlastníci :  
1. Adame Ján, Poľná 767/3, Trenčín,                           spoluvlastnícky podiel :1/2- ica 
2. Letaši Branislav, Ing., Prievozská 19, Bratislava,     spoluvlastnícky podiel :1/6- ina 
3. Letašiová Andrea , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina    
4. Letašiová Daniela , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina    
 
za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod komunikáciou na Východnej ul. 
za dohodnutú kúpnu cenu  500,-  Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje  .................................................................. 460.000,- Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 614 
 k návrhu na kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 

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

 
zámer kúpy majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – stavebného objektu SO 13.1.2. – 

Okružná križovatka na ceste I/61 – časť stavby mimo štátnej cesty I/61 v správe Mesta 
Trenčín  v zmysle vydaného Stavebného povolenia č. SOcÚ-415/2005/Va MsÚ-37907/2005 
od stavebníka Slovakia Max, a.s. Trnava na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o 
kolaudácii stavby v hodnote podľa znaleckého posudku a následného schválenia tohto 
majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 
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U z n e s e n i e  č. 615 
 k návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 

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

 
kúpu nehnuteľností v k.ú. Zatovce – pozemky: 
- parcela č. 1902/4 orná pôda o výmere 1066 m2 
- parcela č. 1902/5 orná pôda o výmere 885 m2 
- parcela č. 1902/6 orná pôda o výmere 704 m2 
- parcela č. 1902/7 orná pôda o výmere 525 m2 
- parcela č. 1902/8 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/9 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/10 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/11 orná pôda o výmere 613 m2 
- parcela č. 1902/20 orná pôda o výmere 668 m2 

spolu výmera .................................................. 6.297 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 2786 ako vlastník ONE LINE, s.r.o., Nám. Martina Benku 2/A, 
Bratislava v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 1.100,- Sk/m2 za účelom prípravy územia 
pre výstavbu rodinných domov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................6,926.700,- Sk  
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 616 

 k návrhu na zmenu časti uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2005 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n í 

 
časť uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2004 bod XXXI., ktorým bol schválený 

odpredaj nehnuteľného majetku – nebytového priestoru (minimarket) nachádzajúceho sa na 
prízemí obytného domu súp.č. 2451, or. č. 33, 35 Ul. M. Bela, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 390/2535 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 390/2535 na 
pozemku parc.č. 2237/23,  zapísaného na LV č. 6337, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
FVM združenie 
za kúpnu cenu určenú ZP č. 196/2004            4.000.000,- Sk 
 
Zmena sa týka: 
Kupujúceho predmetného nebytového priestoru z FVM združenie na  
Milan Valigurský, v podiele 130/2535 
Jaroslav Martiš, v podiele 130/2535 
Vladimír Fabo, v podiele 130/2535 
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U z n e s e n i e  č. 617 
 k návrhu na    1.   zrušenie uznesenia MsZ č. 174  z 24.10.2002 a 

                            2 . predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

            1.   r u š í 
 
uznesenie MsZ č. 174 zo dňa 24.10.2002, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj 

nehnuteľností v k. ú. Opatová - dom súp. č. 84 na  pozemku parc. č. 776, zast. pl. vo výmere 
62 m2 a pozemok parc. č. 782, záhrada vo výmere 268 m2 nachádzajúcich sa na Potočnej 
ulici pre Vladimíra Jánošku a Alžbetu Černekovú, každého v 1/2 za účelom zabezpečenia si 
bývania. 
Celková kúpna cena                                                                                . . . .    114.000,- Sk. 
  

       2.   s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností v k. ú. Opatová: dom súp. č. 84 s príslušenstvom, ktorými sú 
studňa a komora bez súp. č., nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 776, pozemok parc. č. 776, 
zast. plocha  vo výmere 62 m2 a pozemok parc. č. 782, záhrada vo výmere 268 m2, spolu 
výmera pozemkov 330 m2 pre Alžbetu Černekovú za účelom zabezpečenia si bývania. 
Celková kúpna cena                                                                                . . . .    114.000,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 618 
 k návrhu na  zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 553 bod II. zo dňa 30.6.2005 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

m e n í  
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 553 bod II. zo dňa 30.06.2005, 
ktorým zverilo 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 v správe 
mestských organizácií, schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  30.04.2002 
uznesením  č.  69,   s účinnosťou od 01.07.2005, nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta 
Trenčín : 

 
investičnú akciu - stavbu „MŠ ul. Orechovská Trenčín – plynofikácia a ústredné kúrenie“ 
v obstarávacej hodnote  ................................................................................... 582.240,50 Sk,  
zahrňujúcej len hodnotu projektovej dokumentácie a geodetických prác. 
 

Zmena sa týka : 
1/ rozšírenia predmetu zverenia, ktorý zahŕňa hodnotu projektovej dokumentácie, 
geodetických prác a riešenie dopravného značenia počas realizácie stavby, 
 
2/ obstarávacej hodnoty stavby, ktorá sa mení z 582.240,50 Sk, na 586.240,50 Sk 
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U z n e s e n i e  č. 619 
k návrhu na  vyňatie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy 

m.r.o. Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

vyňatie zo správy m.r.o. Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín, s účinnosťou 
od 01.10.2005 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, 
ktorý bol zverený do správy m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín, 
uznesením MsZ v Trenčíne č. 241 zo dňa 28.11.2002 nasledovne:  
 
- hnuteľný majetok v hodnote: 80.109,46 Sk 

z toho: 
Drobný hmotný majetok do 500,- Sk v hodnote:    4.674,00 Sk 
Drobný hmotný majetok nad 500,- Sk v hodnote: 59.555,46 Sk 
Hmotný investičný majetok v hodnote:  15.880,00 Sk 

Návrh je v súlade s PHSR 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 620 
k návrhu na vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy Mestského hospodárstva 

a správy lesov , m.r.o 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  
 v y n í m a  

 
zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlo Soblahovská 65,                  

912 50 Trenčín nasledovný majetok: 
kotolňu – budovu a technologické zariadenie kotolne v objekte Mestského 

hospodárstva a správy lesov m.r.o., Ul. Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, v obstarávacej 
hodnote 4 680 000 Sk, v zostatkovej hodnote 3 062 280 Sk k 31.10.2005 , s účinnosťou od 
1.11.2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



U z n e s e n i e  č. 621 
1. k návrhu na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 

nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných odvodov 
a verejných kanalizácií 
 2. na zrušenie uznesení MsZ v Trenčíne číslo: 167 zo dňa 25.10.2001, 168 zo dňa 
25.10.2001, 251 zo dňa 28.11.2002, 406 zo dňa 16.12.2004 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  
1.   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 zák.č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení  

        a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Trenčín, schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 
113 a so Zásadami stanovovania hodnoty nepeňažných vkladov do TVK, a.s.,  

  zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie nepeňažným 
vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, na úseku verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií.  
 

Predmetom vkladu je časť nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín. Ide o :  
 
1.1 - Pozemky : 
 
- vedené na LV č. 1 – k. ú. Kubrá – výpis zo dňa  04.10.2005 :     
   parc. č.1965/2 vo výmere 7 m2 zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1,  
- vedené na LV č. 1 – k. ú. Trenčín – výpis zo dňa  23.08.2005 :      
   parc. č.1432/2 vo výmere 112 m2 zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1.  
 
 
1.2 - Stavby :   
  
1.2.1 – Vedené na LV :   
 
- Stavby vedené na LV č. 1 - k.ú. Orechové  : 
- prečerpávacia stanica súpisné číslo 384 na pozemku parc.č. 562/5,  
- prečerpávacia stanica (podzemná líniová stavba) bez súpisného čísla na pozemku 
parc.č.743/7. 
 
1.2.2 – Nevedené na LV (líniové stavby) :   
 
1.   Kanalizačná a vodovodná sieť - Obytná štvrť pod Juhom   
      Kanalizačná sieť na odvádzanie dažďových a splaškových odpadových vôd v dĺžke 
526,00 m. 
      Vodovodná sieť napojená na verejnú vodovodnú sieť v dĺžke 515,00 m. 
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2.   Kanalizácia Ul. Orechovská  
Kanalizačná stoka vybudovaná v pravej časti mestskej komunikácie - Orechovská ulica, 
slúži na odvodnenie dažďových vôd z miestnej komunikácie, v celkovej dĺžke 245,00 m.  

      Kanalizačné prípojky v počte 26 ks na odvod splaškových vôd z rodinných domov v  
      celkovej dĺžke 140,00 m. 
 
3.   Kanalizácia Ul. Kvetinová  

Ide o kanalizačnú stoku slúžiacu na odvodnenie dažďových vôd  z miestnej komunikácie - 
Ul. Kvetinová v celkovej dĺžke 77,00 m, o kanalizačné prípojky v počte 3 ks na odvod 
splaškových vôd z rodinných domov v celkovej dĺžke 16,00 m a o 2 typizované 
kanalizačné šachty. 
 

4. Kanalizácia a kanalizačné prípojky – Ul. Severná I. a II. etapa   
      Celková dĺžka 316,00 m, kanalizačné prípojky v počte 8 ks na odvod splaškových vôd z   
      rodinných  domov v dĺžke 44,00 m. 
 
5. Kanalizačný zberač IV. stavba Juh II.  

Ide o kanalizačný zberač na odvodnenie dažďových a splaškových vôd,  na odľahčenie 
ulíc  Družstevná, Ovocná, Bezručova a kpt. Jaroša, v celkovej dĺžke 774,75 m, ďalej o 
kanalizačné prípojky v počte 8 ks na odvod splaškových vôd z rodinných domov 
v celkovej dĺžke 44,00 m a o 17 kanalizačných šácht. 
 

6.  ČOV Trenčín – ľavá strana – kotolňa na bioplyn – predmetom vkladu je : 
    Prívod úžitkovej vody v dĺžke 174 m,  
    STL prípojka plynu - slúži na prívod zemného plynu do kotolne v celkovej dĺžke 166,50 m. 
 
7.   Kanalizácia  - Rodinné domy Horný Šianec ide o  kanalizačný zberač  „A“, „B“,“B1“,  
     „C“ na Ul. Horný Šianec v celkovej dĺžke 904 m a o 39 kanalizačných prípojok v dĺžke  
     145 m. Na celej trase je vybudovaných celkom 32 ks typových kanalizačných šácht  
      v Ø1000 mm. 
      Vodovod - Rodinné domy Horný Šianec potrubie, ktoré bolo napojené na jeistvujúci  
      vodovod na Ul. Pod Brezinou v dĺžke 813 m. Na uvedenej trase je vybudovaných 30  
      vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 150,00 m  a dve revízne armatúrne šachty. 
 
8.   Kanalizačný zberač a prípojky Opatová   
      Rieši odkanalizovanie intravilánu mestskej časti Kubrá. Ide o odvedenie splaškových   
      odpadových vôd prostredníctvom splaškových kanalizačných  vetiev „AB“, „AA“, „B“,   
      so zaústením do hlavnéhozberača „A“, v celkovej dĺžke 2505,39 m a o kanalizačné  
      prípojky,  v celkovej dĺžke 880 m. 
 
9. Preložka kanalizačného zberača Kužušnícka ul.  
    Ide o novoybudovaný kanalizačný zberač v dĺžke 98,00 m. Súčasťou stavby sú 3  
    kanalizačné  šachty. 
 
10. Kanalizačný zberač K výstavisku v dĺžke 310 m. 
 
11. Zrekonštruovaný  vodovod Konštrukta Industry v dĺžke 196,55m. 
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12. Kanalizácia Ul. Široká, Hrabovská  
Pozostáva zo splaškovej kanalizácie  v dĺžke 715 m,  29 prípojok v dĺžke 174 m a  
prečerpávacej  stanice odpadových vôd. 

        
13. Vodovod Trenčín Záblatie v celkovej dĺžke  3490,27 m. 
  
14. Kanalizácia Ul. Žabinská  
      Pozostáva zo splaškovej kanalizácie v dĺžke 33,8 m a z 2 prípojok v dĺžke 2 m. 
 
15. Kanalizácia Ul. Jasná   

Celková dĺžka 36,50 m. Na trase bola tiež vybudovaná typová kanalizačná šachta a 4 
kanalizačné prípojky, ktorých dĺžka je 22,00 m. 

 
16.  Rozšírenie vodovodu Trenčín – Horné Orechové  
       Celá stavba rieši zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti Orechové - časť 
Horné  Orechové. Pozostáva  z nasledovných súčastí : 

- prívodný vodovodný rad dĺžke 549,00 m je napojený na jestvujúci vodovod, 
- vodovodné prípojky 34 ks, 
- zásobovací vodovod v dĺžke 1373 m. Na potrubí je vybudovaných 22 prípojok a 11 

podzemných hydrantov, 
- prívod NN, 
- oplotenie, od ktorého je vybudovaná spevnená plocha z dlažobných betónových 

kociek,    
      v dĺžke 2,50 m a šírke 1,00 m. 

 
17. Vodovod - Obytná štvrť nad Juhom – v celkovej dĺžke 294 m.      
 
18. Kanalizácia - Obytná štvrť nad Juhom  

Celková dĺžka 214,72 m, po celej dĺžke je  vybudovaných 6 revíznych kanalizačných 
šácht a 2  spádiskové šachty typizovaných rozmerov. 

 
19. Vodovod Ul. Legionárska  

Dĺžka 704,00 m. Pozostáva z 5 ks prípojok k rodinným domom v dĺžke 8 m a z 
armatúrnej  šachty.  

 
- Strojné zariadenia na stavbe „ČOV - ľavý breh“, v špecifikácii :  
- kalové čerpadlo typ AS 0830.160-S13/4 (DI,TSC),   
- 3 ks čerpadiel  CRE 8-40, 
- tlakový spínač 0,22 –4 bar,   
- membránová tlaková nádoba 200 l 1, PN 10, 
- 2 ks čerpadiel v prečerpávacej stanici vodovodu  Horné Orechové, 
- 1 ks čerpadlo v prečerpávacej stanici kanalizácie - ul Široká, Hrabovská. 
     
           Všeobecná hodnota (VŠH) nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, určená znaleckým posudkom číslo 25/2005, vypracovaným znaleckou 
organizáciou TOP HOUSE, s.r.o., Trenčín, je 72 976 000,-Sk, slovom 
sedemdesiatdvamiliónovdeväťstosedemdesiatšesťtisíc slovenských korún. 
 

Účtovný stav nepeňažného vkladu podľa mimoriadnej inventarizácie k 30.06.2005 :
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Rekapitulácia hodnôt jednotlivých súborov v obstarávacej cene podľa účtovnej 
evidencie Mesta Trenčín a skutočného stavu : 
 

                                               Účtovný a skutočný stav k 30.06.2005  
1. Obytná štvrť pod Juhom – kanalizačná a vodovodná sieť       7 708 000,00 Sk 
2. Kanalizácia – Ul. Orechovská       1 883 783,80 Sk 
3. Kanalizácia – Ul. Kvetinová               372 188,00 Sk 
4. Kanalizácia - Ul. Severná I. a II. etapa                                                   1 485 970,10 Sk   
5. Kanalizačný zberač IV. stavba Juh II.               15 438 251,10 Sk 
6. ČOV Trenčín – ľavý breh – kotolňa na bioplyn      4 584 464,00 Sk 
7. Rodinné domy Horný Šianec – kanalizácia, vodovod     4 926 903,00 Sk 
8. Kanalizačný zberač a prípojky Opatová             40 664 471,10 Sk           
9. Preložka kanalizačného zberača Kožušnícka ul.   4 120 218,40 Sk 

10. Kanalizačný zberač K výstavisku         1 895 640,00 Sk 
11. Rekonštrukcia vodovodu Konštrukta Industry            372 496,40 Sk  
12. Kanalizácia Ul. Široká, Hrabovská       5 627 045,09 Sk 
13. Vodovod Trenčín –Záblatie               16 784 986,32 Sk 
14. Kanalizácia Ul. Žabinská               485 829,55 Sk 
15. Kanalizácia Ul. Jasná                           603 569,05 Sk 
16. Rozšírenie vodovodu Trenčín - Horné Orechové                                 7 496 615,60 Sk 
17.Obytná štvrť nad Juhom - vodovod                  523 600,00 Sk 
18.Obytná štvrť nad Juhom - kanalizácia               846 560,00 Sk 
19.Vodovod Ul. Legionárska        2 533 882,50 Sk 
     Strojné zariadenia na stavbe „ČOV - ľavý breh“                                 2 759 379,10 Sk 

  S p o l u                 121 113 853,11 Sk 
 
2.   r u š í : 

 
 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo :  

• 167 zo dňa 25.10.2001, 
• 168 zo dňa 25.10.2001, 
• 251 zo dňa 28.11.2002, 
• 406 zo dňa 16.12.2004, 

ktorými MsZ schválilo zvýšenie základného imania TVK, a.s., o majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
špecifikovaný v týchto uzneseniach.  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 622 
k návrhu na  zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Sociálnych 

služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

z v e r u j e 
 

do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., sídlo Piaristická 42, 911 01 
Trenčín,  IČO 36124702, nehnuteľný majetok Mesta Trenčín – objekt Detských jaslí , Ul. 28. 
októbra, 911 01 Trenčín, s účinnosťou od 01.01.2006, v obstarávacej hodnote 2 070 688,- Sk.  
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U z n e s e n i e  č. 623 
k návrhu na  zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 10 

bod 1. zo dňa 25.3.1999 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 m e n  í 
   

v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v platnom znení a  s príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení,  

v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, 
schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113 a so 
Zásadami stanovovania hodnoty nepeňažných vkladov do TVK, a.s. 

a v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka 
v platnom znení,  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 10 zo dňa 25.03.1999 v bode 1., 
ktorým schválilo : 

a) vklad nepeňažného majetku Mesta Trenčín do akciovej spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, Farská 1, Trenčín pozostávajúceho z časti majetku na základe 
rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4763/1997-420 zo 
07.08.1997 a rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 7292/1998-
420 zo 23.10.1998, v hodnote podľa § 171 ods. 3 Obchodného zákonníka. 

b) vklad majetku Mesta Trenčín do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie vo výške 259 667 116,-Sk podľa inventúrneho zoznamu k 31.12.1998, 

tak, že ho 

d o p ĺ ň a  
 
o text, uvedený v prílohe tohto návrhu. 

   
 
     Príloha
 
 
            Návrh na uznesenie k vkladu majetku Mesta Trenčín ako nepeňažného vkladu do 
základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. :  
 
           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 

 
vklad majetku mesta Trenčín,  ako nepeňažného vkladu do Základného imania 

akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne v 
nasledovnej špecifikácii majetku: 
 
1. spoluvlastnícky podiel vo výške 1/33 k celku na nehnuteľnostiach zapísaných : 
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1.1 v k.ú. Nemšová na LV č.924 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo        Charakteristika stavby 
Bez súp.č.              1234/6  prevádz.budova 
Bez súp.č              1234/7  strojovňa 
Bez súp.č              1234/8  chlórovňa 
Bez súp.č.              1234/9  akumulačná nádrž 
Bez súp.č                1234/10  šachta 
Bez súp.č               1234/11  šachta 
Bez súp.č.               1234/12  šachta 
Bez súp.č               1234/13  šachta 
Bez súp.č               1234/14  šachta 
Bez súp.č.               1234/15  šachta 
Bez súp.č               1234/16  šachta 
Bez súp.č              1908/4  vodomerný objekt 

526               1975/3  vodojem 
     
 
      1.2 v k.ú. Horné Bzince, obec Bzince pod Javorinou na LV č.381 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby             

Bez súp.č           3420/5  šachta 
Bez súp.č           3422/3  šachta 

703           3613/3  vodojem 
Bez súp.č           3613/4  šachta 

 
      1.3 v k.ú. Čachtice na LV č.3267 ako:

Stavba 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 

    Bez súp.č                  3238/2         vodojem
      

 
     1.4 v k.ú. Dolná Poruba na LV č.39 ako: 

Stavba 
  Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

Bez súp.č          4468/3           vodovodná šachta 
       

     1.5 v k.ú. Dolné Srnie na LV č.1559 ako:
pozemok  p.č. 4848/5   Zastavané plochy  o   výmere 1 m2 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby       
462        4848/2   vodojem 

Bez súp.č        4848/3   šachta 
Bez súp.č        4848/4   šachta 
Bez súp.č       4848/5   šachta 

461       4850/2   vodojem 
 
     1.6 v k.ú. Chocholná - Velčice na LV č. 476 ako:

Stavba 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby       
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633      1957/3                               chlórovňa
 
      1.7 v k.ú. Lubina na LV č. 416 ako:
       pozemok  p.č. 11599/8   Zastavané plochy  o   výmere 1 m2 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                   

868      8829/31                             vodojem 
867    9380/5                              chlórovňa 

Bez súp.č     11574/4                         šachta 
Bez súp.č     11574/5                         šachta 
Bez súp.č     11574/6                         šachta 
Bez súp.č     11577/8                         šachta 
Bez súp.č           11577/9                         šachta 
Bez súp.č           11577/10                         šachta 
Bez súp.č           11577/11                         šachta 
Bez súp.č           11599/3                         šachta 
Bez súp.č           11599/4                         šachta 
Bez súp.č           11599/5                         šachta 
Bez súp.č           11599/6                         šachta 
Bez súp.č           11599/7                         šachta 
Bez súp.č           11599/8                        šachta 

 
1.8 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom na LV č. 4492  ako: 

Stavba    
   Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby           

    2144           5425  vodojem 
 

1.9 v k.ú. Omšenie na LV č. 245 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  
551         1863/7         vodojem  

Bez súp.č        1863/8          chlórovňa  
Bez súp.č        1865/4              vodný zdroj  
Bez súp.č        1865/5     šachta  
Bez súp.č        1867/3     šachta  
Bez súp.č        1876/2     šachta  
Bez súp.č        1876/3     šachta  
Bez súp.č        1876/4     šachta  

98         1983/6        prerušovaná komora 
Bez súp.č        1990/3     šachta  
Bez súp.č         2028/4     šachta  
Bez súp.č        2028/5     šachta  
Bez súp.č         2891/2     šachta  
Bez súp.č        2891/3     šachta  
Bez súp.č        2891/4     šachta  
Bez súp.č        2891/5     šachta  
Bez súp.č       2901/2     šachta  
Bez súp.č       2901/3     šachta  
Bez súp.č       2902/2     šachta  
Bez súp.č       2954/3    pramenná záchytka 
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Bez súp.č       2987/2    šachta  
Bez súp.č       2987/3    pramenná záchytka 

 
    1.10 v k.ú. Selec na LV č. 173 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo      Charakteristika stavby   

                                1125/5            prev.budova 
                            1125/6            chlórovňa 
                            1125/7            zber.zách. 
                            1125/8            zber.zách. 
                            1125/9            šachta 

                                1125/10            šachta 
       
         
    1.11 v k.ú. Soblahov na LV č. 564 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby             

  474           40/2  vodojem 
Bez súp.č  40/3  šachta 
Bez súp.č     3511/4  pramenná záchytka 

 
 

     1.12 v k.ú.Stará Turá na LV č. 4874 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby               

Bez súp.č           1536/3  šachta 
Bez súp.č           1536/4  vodojem 
Bez súp.č           1537/6  šachta 
Bez súp.č           1538/2  vodojem 

 
  
    1.13 v k.ú. Štvrtok na LV č. 234 ako:

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                

    114 528/7  čerpacia stanica 
Bez súp.č 528/8  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/9  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/10  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/11  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/12  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/13  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/14  pramenná záchytka 

 
 
1.14 v k.ú.Veľké Stankovce, obec Trenčianske Stankovce na LV č.166 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                

  53         356/3                        vodojem 
Bez súp.č         743/3                        vodojem 
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1.15 v k.ú.Dobrá, obec Trenčianska Teplá na LV č.94 ako:
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                
Bez súp.č       549/2                         čerpacia stanica 
      1354       577/2                         vodojem 

 
 
  1.16 v k.ú. Trenčianske Teplice na LV č. 1814 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo         na parcele číslo       Charakteristika stavby             

Bez súp.č     2876               šachta 
Bez súp.č     2877               šachta 

 
  1.17 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín na LV č. 338 ako: 

Stavba 
  Súpisné číslo           na parcele číslo                  Charakteristika stavby                

757           2004/2                 vodojem 
 
 
 1.18 v k.ú.Trenčianske Biskupice, obec Trenčín na LV č. 1031 ako: 

Stavby 
   Súpisné číslo             na parcele číslo        Charakteristika stavby 

                  

1120   521/3                         prevádzková budova 
Bez súp.č   521/4                         strojovňa 
Bez súp.č   521/5                         šachta 
Bez súp.č   521/6                         šachta 
Bez súp.č   521/7                         šachta 

       
    1.19 v k.ú. Trenčín na LV č. 6252 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo            na parcele číslo               Charakteristika stavby              

Bez súp.č         2053/7                              vodojem 
Bez súp.č         2053/8                              nádrž 1 
Bez súp.č        2053/9                              nádrž 2 
   2891          2189/25                              vodojem 

Bez súp.č            2189/206                              vodojem 
 
    1.20 v k.ú. Zamarovce na LV č. 312 ako:

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo              Charakteristika stavby                  

237          514              vodojem 
237          515              vodojem 
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2. nehnuteľnosti, ktorých je výlučným vlastníkom  (v podiele 1/1) zapísaných : 
 
       2.1 v k.ú. Kubrá   LV č. 1 ako:  
             Stavby             
             Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

758 2001/1                                 klapk.domč.pre vod. 
756 2002/2                                 vodojem 

     
       2.2  v k.ú. Kubrica   LV č. 1 ako:  
              Stavby 
              Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

Bez súp.č           41/2                                    prameň 
40           42/2                                    prameň 
40 521/2                                    vodojem 

Bez súp.č 533/2                                    preruš.komora 
Bez súp.č 545/2                                    preruš.komora 

 
        2.3  v k.ú. Trenčianske Biskupice  LV č. 1 ako:  
               Stavby 

         Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 
2896          1130/13                                    čisticka odpad.vôd 

Bez súp.č          1130/14                                    strojovňa 
Bez súp.č          1130/16                                    dielne 
Bez súp.č         1130/17                                    budova 
Bez súp.č         1130/18                                    ducháreň 
Bez súp.č         1130/19                                    strojovňa 
Bez súp.č         1130/20                                    strojovňa 
Bez súp.č         1130/21                                    kompresorovňa 
Bez súp.č        1130/23                                    sklad 

 
       2.4  v k.ú. Trenčín  LV č. 1 ako: 
              Stavby 
              Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 

1462 1627/88  čerpacia stanica 
2895          1627/355  prečerpáv.stanica 
2894           1675/24  vodojem 
2893       1675/25  čerpac.stan.,vodojem 
2387           1687/95  prečerpáv.stanica 

Bez súp.č            2354/45  akumulač.nádrž 
2892            2354/46  vodojem 

Bez súp.č            2354/47  akumulač.nádrž 
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U z n e s e n i e  č. 624 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľností -   budovy zdravotníckeho strediska  s.č. 1617 na parcele č. 
1677/2 v k. ú. Kubra: bez pozemku pre  MUDr. Elena Nováková, Nové Prúdy 10 Trenčín za 
účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia  za cenu stanovenú Znaleckým posudkom 
č. 48/2005 podľa Vyhl. 492/2004 Z.z.   370.000,00 Sk                                        
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................…  370 000,- Sk. 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 625 
k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku mesta  vo vlastníctve Mesta Trenčín 

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. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s ch v a ľ u j e  

 
I. 
odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2464 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 34, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6383, pozemku zast. parc. č. 2337/44 o 
výmere 373 m2, zapísaného na LV č. 6383, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
67/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
29.649,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.550,- Sk  Jozefovi Zajacovi.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2464  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. 2464 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. Kupujúci  vyhlásil, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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II.  
odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 373 v 
Trenčíne, Ulica Štefánikova, orientačné číslo 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578, pozemku zast. parc. č. 1356/3 o 
výmere 1177 m2, zapísaného na LV č. 3578, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 11 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
55/1012 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.515,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 31.805,- Sk  Anne Prnovej, rod. 
Horňákovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 373 Ulica Štefánikova je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 373 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
III.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 35, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7067, pozemku zast.  parc. č. 2315/57 o 
výmere 230 m2,  pozemku zast. parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 
7067, k.ú. Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

1. byt č.  35 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
24.646,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.275,- Sk         Alojzovi 
Vinekovi.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 7.394,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.876,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2343 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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IV.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2344 v 
Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 39, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, pozemku zast.  parc. č. 2315/60 o výmere 
229 m2, pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 230 m2, zapísaných  na LV č. 7049, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 26 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
39/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
26.391,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.315,- Sk   
Renáte Klamárovej, rod. Klamárovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 7.917,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.640,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2390 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 16, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6701,  pozemku zast. parc. č. 2315/39 o 
výmere 229 m2 a pozemku zast parc. č. 2315/40 o výmere 227 m2, zapísaných na LV č. 
6701, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 34 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
54/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64.251,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.590,- Sk   
Pavlovi Magašovi a manž. Eliške Magašovej, rod. Zemanovičovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  40 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome.  
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VI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2392 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  18,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7334, pozemku zast. parc. č. 2315/41 o 
výmere 228 m2, zapísanom na LV č. 7334, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  21 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
83.659,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.410,- Sk   
Emílii Halásovej, rod. Tuhelovej. 
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 35.854,- Sk. 

 

V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2392 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392".  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. 
 
 
 
VII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264, pozemku zast. parc. č. 2180/23 o 
výmere 434 m2, zapísanom na LV č. 5264, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  37 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
64/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
18.059,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.710,- Sk   
Petrovi Kobetičovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 5.418,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.529,- Sk. 

 

V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2718 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku Tebys, spol. s r.o., Trenčín, s ktorou uzatvoril 
zmluvu o výkone správy.  
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VIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1636 v 
Trenčíne, Ulica Nábrežná, orientačné číslo 11,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6178, pozemku zast. parc. č. 1627/421 o 
výmere 2980 m2, priľahlých pozemkov zast. parc. č. 1627/422 o výmere 547 m2, zast. parc. 
č. 1627/423 o výmere 596 m2 a zast. parc. č. 1627/424 o výmere 765 m2,  zapísaných na LV 
č. 6178, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  91 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
30/7374 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
6.577,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 9.775,- Sk   
Pavlovi Hrušovskému.  
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 2.818,- Sk. 

 

V dome súp. č. 1636  Ulica Nábrežná  je spolu 108 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 107 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1636 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1636".  Kupujúci vyhlásil, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IX.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2735 v 
Trenčíne, Ulica Šafárikova, orientačné číslo 1,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5490, pozemku zast. parc. č. 2180/20 o 
výmere 324 m2, zapísaného na LV č. 5490, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  6 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
 podielu 45/2033 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         
 kúpnu cenu 13.458,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.600,- Sk   

Mariánovi Balážovi a manž. Anne Balážovej, rod. Tekulovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 

V dome súp. č. 2735  Ulica Šafárikova  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2735 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2735".  Kupujúci vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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X. 
a) odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 5, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
311, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 5, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,16 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Štefanovi Mandincovi a manž. Anne Mandincovej, rod. Meravej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 
LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 7.950,- 
Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 12.420,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.370,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
b) odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 7, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
311, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
23,39 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Igorovi Strakovi a manž. Eve Strakovej, rod. Michnovej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 24/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 
LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 10.835,- 
Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  24/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 16.929,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 77.764,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
 
XI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 12, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
313, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 4, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,65 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Mariánovi Chmelinovi a manž. Anne Chmelinovej, rod. Horečnej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 18/1058 na pozemkoch 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. 1841, za dohodnutú kúpnu cenu 7.785,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
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Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  18/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     (vjazd do 
garáží) vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1842 za dohodnutú kúpnu cenu 8.880,- Sk, v 
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.755,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
XII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - 101/1801 pozemku  zast. parc. č. 1627/10 o výmere 2019 
m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5908, k. ú. Trenčín Marte 
Dzurusovej, rod. Žirkovej bytom Trenčín, Ul.  Golianova 1537. Na uvedenom pozemku je 
postavený dom súpisné číslo 1537, Ul. Golianova v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu 
č. 4 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. V 3648/05 na Správe katastra 
v Trenčíne.  
Predávaná 101/1801 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 2019 m2 predstavuje 
113,10 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 56.550,- Sk. Kúpna cena pozemku 
bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1537004, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - 77/2289 pozemku  zast. parc. č. 2189/16 o výmere 442 m2, 
ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5305, k. ú. Trenčín Danke Gubárovej, 
rod. Bednárovej bytom Trenčín, Ul.  Šmidkeho 2606. Na uvedenom pozemku je postavený 
dom súpisné číslo 2606, Ul. Šmidkeho v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 24 v 
tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. V 3698/03 na Správe katastra 
v Trenčíne.  
Predávaná 77/2289 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 442 m2 predstavuje 
14,72 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 7.360,- Sk. Kúpna cena pozemku 
bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 2606024, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - 63/2715 pozemku  zast. parc. č. 1531/21 o výmere 1053 
m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5399, k. ú. Trenčín Igorovi 
Mydlíkovi, bytom Trenčín, Ul.  Hodžova 1490. Na uvedenom pozemku je postavený dom 
súpisné číslo 1490, Ul. Hodžova v Trenčíne.  Kupujúci je vlastníkom  bytu č. 11 v tomto 
dome na základe darovacej zmluvy.  
Predávaný podiel 63/2715 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 1053 m2 predstavuje 
24,43 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 86,- Sk. Kúpna cena pozemku bola 
zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1490011, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
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U z n e s e n i e  č. 626 
k návrhu VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta Trenčín  
na rok 2005 so zapracovanými pripomienkami. 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 627 
 k návrhu zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 
 Návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trenčín. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 628 
 k rekonštrukcii verejného osvetlenia mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

 pokračovanie v prácach na rekonštrukcii verejného osvetlenia mesta Trenčín podľa 
predloženého projektu vypracovaného spoločnosťou Siemens, s.r.o. po zapracovaní 
pripomienok z rokovaní. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 629 
 k návrhu zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

 zmenu Štatútu  Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
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U z n e s e n i e  č. 630 

 k návrhu na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, Trenčín zo 
siete škôl a školských zariadení 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s ch v a ľ u j e  
 

vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, Trenčín zo siete škôl 
a školských zariadení ku dňu 30.6.2006. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 631 
 k návrhu na doplnenie člena – odborníka Komisie životného prostredia a dopravy MsZ 
v Trenčíne z radov občanov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

v o l í 
 
Ing. Arch. Igora Lamparta za člena -  odborníka Komisie životného prostredia 

a dopravy MsZ v Trenčíne z radov občanov. 
 

 
 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r         JUDr. Iveta  O r g o n í k o v á 
             primátor                  prednostka  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
P. Martin B A R Č Á K, dňa ..................................................................................... 
 
 
MUDr. Peter H L A V A J, dňa ................................................................................ 
  
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 28.10.2005 
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	odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorenej parcely č. 3488/48, zastavané plochy o výmere  920  m2, podľa geometrického plánu č.31321704-495/2005 na obnovenie pôvodnej právnej parcele č. 2229/2 parcely registra C č. 3488/48-49
	Pôvodná parcela č.2229/2 zapísaná na LV č.8322 , vlastníci : 
	1. Adame Ján, Poľná 767/3, Trenčín,                           spoluvlastnícky podiel :1/2- ica
	2. Letaši Branislav, Ing., Prievozská 19, Bratislava,     spoluvlastnícky podiel :1/6- ina
	3. Letašiová Andrea , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina   
	4. Letašiová Daniela , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina   
	za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod komunikáciou na Východnej ul. za dohodnutú kúpnu cenu  500,-  Sk/m2. 

