
U Z N E S E N I A  
 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 28.februára 2008 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 193 
 k Návrhu stanoviska ku geologickému prieskumu a následnej ťažbe uránu v lokalite 
Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. n e s ú h l a s í  
 

s geologickým prieskumom a následnou ťažbou uránu v lokalite Kálnica – Selec – 
Hôrka nad Váhom 
 
2. ž i a d a   

 
Ministerstvo životného prostredia SR, aby prehodnotilo dopady možnej ťažby 

v oblasti a podniklo kroky k zamedzeniu možnej ťažby uránu v lokalite Kálnica – Selec – 
Hôrka nad Váhom 
 
3. o d p o r ú č a 
 

primátorovi mesta Ing. Branislavovi Cellerovi 
 

  koordinovať aktivity s okolitými mestami a obcami regiónu vo veci geologického 
prieskumu a možnej  ťažby uránu v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 194 

k Podaniu vysvetlenia ohľadom zdaňovania nehnuteľností, časť stavebné pozemky 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
Informácie o postupe pri zdaňovaní stavebných pozemkov. 
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U z n e s e n i e  č. 195 
 k Informácii o výstavbe polyfunkčnej budovy so zachovaním Kultúrneho strediska  
Dlhé Hony 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
 
Informáciu o výstavbe polyfunkčnej budovy zo zachovaním Kultúrneho strediska  

Dlhé Hony. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 196 
 a rozšírenia tepelného zdroja na Ul. Považská č. 1713 s využitím biomasy 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e   
 

i a rozšíreniu tepelného zdroja na Ul. Považská č. 1713 s využitím biomasy. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 197 

 k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2007 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
 
Informatívnu správu hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2007. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 198 
 k Informatívnej správe o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 
2007  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a   v e d o m i e 
 
Informatívnu  správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2007 s pripomienkami. 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 199 
 k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2008 - 2010 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 
 

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2008-2010 
 
2.         Prijatie krátkodobého úveru so splatnosťou do 31.12.2008 vo výške 150 000 tis. Sk 
určeného na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu. 
 

 
U z n e s e n i e č. 200 

k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 
1/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, – parc.č. 3396/8 o celkovej výmere cca 11 
m2, pre MUDr. Magdalénu Androvičovú a manž., za účelom scelenia pozemkov pri 
rodinnom dome na Cintorínskej ul. v Trenčíne, za cenu 250,-Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 2.750,-Sk 
   
2/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Kubra parc. č. 2337/9, zast. 
plocha vo výmere 13 m2, odčlenený z parc. č. 2337/1 geometrickým plánom č. 17905095-
007-08, overeným dňa 05.02.2008, pre Martina Smolku s manželkou Zuzanou za účelom 
scelenia a zarovnania línie pozemkov,  za cenu 250,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................3.250,- Sk 

 
3/ predaj nehnuteľnosti - pozemku na Istebníckej ulici v k. ú. Istebník parc. č. 385, záhrada 
vo výmere 258 m2 pre Milana Habáneka s manželkou Evou za účelom scelenia a 
zabezpečenia si prístupu k rodinnému domu za cenu 300,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena ................................................................................................77.400,- Sk 
 
4/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Slnečnom nám. v k. ú. Trenčín – parc. č. 1954/110 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m2, zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti a novovytvor. parc.č. 1954/138 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 
m2, odčlenená GP č. 33165041–213/2008 zo dňa 20.02.2008 z parc.č. 1954/113, zapísanej na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Ing. Jaroslava Baláža a manž. za účelom 
scelenia pozemkov pri rodinnom dome za cenu 250,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................. 37.750,-Sk 
 
5/ predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2342/2390-ín  na pozemku v k.ú. Zlatovce - 
parc.č. 1185/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 240 m2 zapísaná na LV č. 2817 ako 
spoluvlastník Mesto Trenčín v podiele 2342/2390-ín,  pre Ing. Janu Prostrednú za účelom  
zabezpečenia prístupu k pozemku parc.č. 1119, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .........................................................................  70.554,- Sk 
 

U z n e s e n i e  č. 201 
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 k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  n e s c h v a ľ u j e 
 
2/  predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín – novovytvor. parc. č. 1531/348 zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 158 m2, odčlenená GP č. 15/2008 zo dňa 19.02.2008 z pôvodnej 
parc.č. 1531/214, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Slovenskú 
poštu, a.s. Banská Bystrica za účelom zabezpečenia zásobovania, balíkovej prekládky, 
manipulácie so zásielkami, prevádzkovania a parkovania vozidiel pošty v susedstve objektu 
pošty 3 v OD Rozkvet na Šoltésovej ul. za kúpnu cenu 800,-Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................... 126.400,- Sk 
    
 
2/  o d p o r ú č a 
 

primátorovi mesta Ing. Branislavovi Cellerovi, 
  

rokovať so Slovenskou poštou, a.s. Banská Bystrica  o predaji nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 202 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 

 
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Istebník,  novovytvorená parc.č. 2/38 zastavaná 
plocha o výmere 53 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 003/2008 z pôvodnej parc.č. 2/1 
zastavaná plocha o výmere 2082 m2, pre CENTRUM plus s.r.o. za účelom  výstavby 
objektu pre predaj tlače a tabakových výrobkov, za cenu 1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................  79.500,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 203 
 k  Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 

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

 
1/ kúpu nehnuteľností v k. ú. Kubra : pozemkov parc. č. 1837/22, orná pôda vo výmere 359 
m2, parc. č. 1837/37, orná pôda vo výmere 69 m2, parc. č. 1837/47, orná pôda vo výmere 208 
m2 a prístupovej komunikácie na pozemkoch parc. č. 1837/22, 1837/37, 1837/47 a 2307/1, 
uvedenej v územnom rozhodnutí ako stavba SO 306 - Komunikácie a spevnené plochy, od 
Ota Haščáka s manželkou, Pavla Martinku s manželkou, Miroslava Cabalu s manželkou, Ing. 
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Romana Smolku s manželkou, Ing. Juraja Kohútka, Petra Barinku a Ing. Luboša Trepáča s 
manželkou za účelom  zaradenia komunikácie a spevnených plôch do pasportu mestských 
komunikácií.      
za celkovú kúpnu cenu........................................................................................................1,- Sk  

 
 

U z n e s e n i e  č. 204 
k Návrhu na kúpu nehnuteľností a zrušenie uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

I.          s c h v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu 
areálu novej letnej plavárne:   

1. v k.ú. Trenčín 
- stavba so  s.č. 1449 (detské dopravné ihrisko) za kúpnu cenu 4,000.000,- Sk 
- pozemok  parc. č. 1560/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4244 m2  za 

kúpnu cenu 1.700,- Sk/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 7,214.800,- Sk 
 zapísané na LV č. 2005 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti. 
Celková kúpna cena predstavuje .....................................................11,214.800,- Sk  
 
2. v k.ú. Zamarovce 
- pozemok parc. č. 1077 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 
- pozemok parc. č. 1078/1 ostatná plocha o výmere 2229 m2 
- pozemok parc. č. 1076 ostatná plocha o výmere 95 m2 
- pozemok parc. č. 1079 ostatná plocha o výmere 119 m2 
- pozemok parc. č. 1070 ostatná plocha o výmere 6699 m2 
- pozemok parc. č. 1071 ostatná plocha o výmere 871 m2 
- pozemok parc. č. 1067/1 ostatná plocha o výmere 946 m2 
za kúpnu cenu 1.700,- Sk/m2. 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................... 18,788.400,- Sk 
 
 

II. r u š í  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 834 zo dňa 26.10.2006, ktorým Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 
 
1. zámenu nehnuteľností v k.ú. Trenčín 
- pozemok parc. č. 1560/4 ostatná plocha o výmere 2290 m2 zapísaný na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti 
za 
- pozemok parc. č. 1560/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4244 m2 a zapísaný na LV 
č. 2005 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu areálu novej letnej 
plavárne. 
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Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov v rozlohe 1954 m2 bude riešený finančným 
vyrovnaním vo výške 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú sumu 1,954.000,- Sk v prospech 
Obce Zamarovce. 

 
2. kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Zamarovce 
- pozemok parc. č. 1077 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 
- pozemok parc. č. 1078/1 ostatná plocha o výmere 2229 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu  areálu novej letnej 
plavárne za kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 2,322.000,- Sk 
 
3. kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Zamarovce 
- pozemok parc. č. 1076 ostatná plocha o výmere 95 m2 (po zapísaní  vlastníctva na Obec 
Zamarovce) 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu areálu novej letnej 
plavárne za kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 95.000,- Sk 

 
4. prevzatie nehnuteľností v k.ú. Zamarovce do nájmu 
- pozemok parc. č. 1079 ostatná plocha o výmere 119 m2 
- pozemok parc. č. 1070 ostatná plocha o výmere 6699 m2 
- pozemok parc. č. 1071 ostatná plocha o výmere 871 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Obec Zamarovce v celosti 
za účelom výstavby športovo-oddychovej zóny (ihriská) ako doplnkovej funkcie k areálu 
letnej plavárne  
za cenu nájmu 5,- Sk/m2 ročne, čo predstavuje celkovú výšku nájomného 38.445,- Sk ročne  
na dobu 20 rokov s možnosťou predĺženia  
s účinnosťou od 1.11.2006  
s predkupným právom v prospech Mesta Trenčín 
 
5. prevzatie nehnuteľností v k.ú. Trenčín do nájmu 
- pozemok parc. č. 1560/4 ostatná plocha o výmere 2290 m2 
za účelom výstavby športovo-oddychovej zóny (ihriská) ako doplnkovej funkcie k areálu 
letnej plavárne  
- za cenu nájmu 5,- Sk/m2 ročne, čo predstavuje celkovú výšku nájomného 11.450,- Sk ročne  
- na dobu 20 rokov s možnosťou predĺženia  
- s účinnosťou od dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v zmysle 
zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Obcou Zamarovce, predmetom ktorej 
bude pozemok parc. č. 1560/4 v k.ú. Trenčín   
- s predkupným právom v prospech Mesta Trenčín  
 
 
III.       s c h v a ľ u j e  

 
predaj projektovej dokumentácie pre Obec Zamarovce 
- „Lávka cez rieku Váh z Ostrova do Zamaroviec“ v hodnote 1,059.100,- Sk 
- „Športovo rekreačný areál Ostrov – infraštruktúra Zamarovce“ v hodnote 215.000,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 205 

 
k  Návrhu na kúpu nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e 

 
kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúce sa v lokalite  „Priemyselnej 
zóny Trenčín - Bratislavská ul. II.“ za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 v zmysle znaleckého posudku, 
a to: 
 

- E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2  
- E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2  
- E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2  
- E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2  
- C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2  
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2  
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2  
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2  
- C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2  
- C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2  
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2  
- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2  
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2  
- C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2  
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2  
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2  
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2  
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2  
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2  
- C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2  
- C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2  
- C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2  
- C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2  
- C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2  
- C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2  
- C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2  
- C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2  
- C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2  
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2  
- C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2  
- C-KN parc. č. 815/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 4547 m2  

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov ....................................................................................191.038 m2 
Celková kúpna cena podľa znaleckého posudku .........................................66,863.300,- Sk 
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U z n e s e n i e  č.206 

k. Návrhu na kúpu a zverenie hnuteľného majetku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

  s c h v a ľ u j e 
 
1/ kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v k.ú. 
Hanzlíková:  
Stavby 

• kuchyňa a jedáleň, súp.č. 1676 
• bazén, telocvičňa, súp.č. 1677 
• vrátnica, súp.č. 1701 
• skleník, bez súp.č.  

Pozemky 
• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• parc.č. 1076/2 o výmere 1426 m2 (kuchyňa, jedáleň) 
• parc.č. 1077 o výmere 1512 m2 (telocvičňa, bazén) 
• parc.č. 1051/4 o výmere 5795 m2 (dvory za MŠ) 
• parc.č. 1073/3 o výmere 1290 m2 (nádvorie pred jedálňou) 
• parc.č. 1073/2 o výmere 3950 m2 (dvor pri telocvični a bazéne) 
• parc.č. 1094 o výmere 1249 m2 (skleník a dvory ZŠ) 
• parc.č. 1091/2 o výmere 7441 m2 (dvory ZŠ) 
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

od – Slovenská republika, správca – Detský domov Trenčín-Zlatovce, Na dolinách 27, 
Trenčín 
za celkovú kúpnu cenu  ..................................................................................................  1,- Sk 
 
2/ zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v k.ú. 
Hanzlíková do správy Základnej školy, Ul. Na dolinách 27, Trenčín: 
Stavby 

• kuchyňa a jedáleň, súp.č. 1676 
• bazén, telocvičňa, súp.č. 1677 
• vrátnica, súp.č. 1701 
• skleník, bez súp.č.  

Pozemky 
• parc.č. 1065/5 o výmere 3342 m2 (ovocné sady) 
• parc.č. 1065/4 o výmere 714 m2 (ovocné sady pri MŠ) 
• parc.č. 1095 o výmere 191 m2 (vrátnica) 
• parc.č. 1076/2 o výmere 1426 m2 (kuchyňa, jedáleň) 
• parc.č. 1077 o výmere 1512 m2 (telocvičňa, bazén) 
• parc.č. 1051/4 o výmere 5795 m2 (dvory za MŠ) 
• parc.č. 1073/3 o výmere 1290 m2 (nádvorie pred jedálňou) 
• parc.č. 1073/2 o výmere 3950 m2 (dvor pri telocvični a bazéne) 
• parc.č. 1094 o výmere 1249 m2 (skleník a dvory ZŠ) 
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• parc.č. 1091/2 o výmere 7441 m2 (dvory ZŠ) 
• parc.č. 1066 o výmere 4688 m2 (ovocný sad – ihrisko) 

s účinnosťou odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností.  
Návrh je v súlade s PHSR. 
 

 
U z n e s e n i e  č .207 

k  Návrhu na zrušenie uznesenia  a zámenu nehnuteľností 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
I. r u š í   
 
bod 1. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 146 zo dňa 25.10.2007, ktorým 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. 
Trenčianske Biskupice za účelom za účelom prípravy stavby „Juhovýchodného 
obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

 
o C-KN parc. č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 zapísaná na LV č. 2519 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 5/6 čo predstavuje výmeru 1361 m2 
o E-KN parc. č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 15 m2 
o E-KN parc. č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 321 m2 
o E-KN parc. č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 

spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 179 m2 
o novovytvorená  parc. č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2 odčlenená 

geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/1 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 

o novovytvorená  parc. č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/2 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 

Celková výmera predstavuje .................................................................................2072 m2 
 
za 
 

o novovytvorená parc. č. 468/424 orná pôda o výmere 1772 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 31041833-078-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 463/2 
zapísaná na LV ako vlastník Mesto Trenčín. 

 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov je 300 m2 a bude riešený finančným 
vyrovnaním v hodnote podľa znaleckého posudku 915,20 Sk, t.j. v celkovej hodnote 
274.560,- Sk v prospech MVDr. Alojza Reháka a Márie Rehákovej. 
 
II. s c h v a ľ u j e 
 
 zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom za účelom 
prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. 
časť: 
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o C-KN parc. č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 zapísaná na LV č. 2519 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 5/6 čo predstavuje výmeru 1361 m2 

o E-KN parc. č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 15 m2 

o novovytvorená parc. č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č.  453/2 
zapísaná na LV č. 541 ako spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo 
predstavuje výmeru 21 m2 

o E-KN parc. č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2 zapísaná na LV č. 541 ako 
spoluvlastník MVDr. Alojz Rehák v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 179 m2 

o novovytvorená  parc. č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/1 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 

o novovytvorená  parc. č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2 odčlenená 
geometrickým plánom 36315583-16-2006 z pôvodnej E-KN parc. č. 459/2 
zapísaná na LV č. 4760 ako vlastník Mária Reháková v celosti 

Celková výmera predstavuje .................................................................................1772 m2 
 
za 
 

o novovytvorená parc. č. 468/424 orná pôda o výmere 1772 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 31041833-078-07 z pôvodnej E-KN parc. č. 463/2 
zapísaná na LV ako vlastník Mesto Trenčín. 

 
Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za porasty na pozemku parc. č. 
395 o výmere 1663 m2 v hodnote podľa znaleckého posudku 50.397,50 Sk v prospech 
MVDr. Alojza Reháka. 
 
 

U z n e s e n i e  č .208 
k  Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 759 zo dňa 29.6.2006 a následnú zámenu  

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.        r u š í  
 
s účinnosťou od 29.6.2006 uznesenia MsZ č. 759, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo zámenu 
nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, za účelom výstavby križovatky pod mostom nasledovne: 

A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín 
- pozemok parc.č. 155 záhrada o výmere 107 m2 
- pozemok parc.č. 156 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 263 m2 
- pozemok parc.č. 157 záhrada o výmere 122 m2 
- pozemok parc.č. 158 zastavaná plocha o výmere 321 m2 
- pozemok parc.č. 142/1 zastavaná plocha o výmere  544 m2, odčlenená GP č. 17905095-

009-07 vyhotoveným dňa 14.2.2007, z parc.č. 142, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti  

- pozemok parc.č. 159 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246 m2 
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- objekty materskej školy nachádzajúce sa na pozemku parc.č. 156, súp.č. 219 a pozemku 
parc.č. 159, súp.č. 220 

Celková výmera pozemkov spolu : 1603 m2 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve TSK 
novovytvorené parcely, odčlenené GP č. 17905095-009-07  vyhotoveným dňa 14.2.2007, 
z parciel č. 164/1, 163, 171, 3236/1, 148/2, 145/1 a 149  zapísaných na LV č. 2941 ako 
vlastník Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
 

- pozemok parc.č. 164/3 ostatná plocha o výmere  132 m2  
- pozemok parc.č. 164/4 ostatná plocha o výmere 189 m2 
- pozemok parc.č. 164/5 ostatná plocha o výmere 9 m2  
- pozemok parc.č. 163/2 ostatná plocha o výmere  61 m2  
- pozemok parc.č. 163/3 ostatná plocha o výmere 295 m2 
- pozemok parc.č. 171/2 ostatná plocha o výmere  110 m2 
- pozemok parc.č. 171/3 ostatná plocha o výmere 170 m2 
- pozemok parc.č. 171/4 ostatná plocha o výmere 34 m2 
- pozemok parc.č. 3236/5 ostatná plocha o výmere 3 m2 
- pozemok parc.č. 3236/6 ostatná plocha o výmere 2 m2 
- pozemok parc.č. 3236/7 ostatná plocha o výmere 4 m2 
- pozemok parc.č. 3236/8 ostatná plocha o výmere 149 m2 
- pozemok parc.č. 148/3 ostatná plocha o výmere 28 m2 
- pozemok parc.č. 145/3 ostatná plocha o výmere 16 m2 
- pozemok parc.č. 149/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 
- pozemok parc.č.149/2 ostatná plocha o výmere 135 m2 
- pozemok parc.č. 149/3 ostatná plocha o výmere 196 m2 
- objekt  so súp.č. 216, nachádzajúci sa na pozemkoch parc.č. 149/1, 149/2 a 149/3 

 
Celková výmera  pozemkov spolu   : 1617 m2 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
S účinnosťou odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva nehnuteľností v zmysle zámennej 
zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TSK bude vyňatý nehnuteľný majetok  zo  
správy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a zároveň bude uzatvorená zmluva 
o výpožičke na areál materskej školy, za účelom jej ďalšieho prevádzkovania. 
 
 
2.  s c h v a ľ u j e   
 
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, za účelom výstavby križovatky pod mostom nasledovne: 
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín : 

- pozemok parc.č. 156 zastavaná plocha o výmere 199 m2 
- pozemok parc.č. 157 zastavaná plocha o výmere 602 m2 
- pozemok  parc.č. 159/1 zastavaná plocha o výmere 215 m2 
- pozemok parc.č 159/2 zastavaná plocha o výmere 27 m2 
- objekt materskej školy nachádzajúcej sa na pozemku parc.č.  156 súp.č. 219 a parc.č. 

159/1 súp.č. 220 
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- pozemok parc.č. 621/22 zastavaná plocha o výmere 264 m2 
zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti. 

Celková výmera predstavuje 1307 m2. 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosti vo vlastníctve TSK 

- novovytvorená parc.č. 163/4 zastavaná plocha o výmere 686 m2 
- novovytvorená parc.č. 170/2 zastavaná plocha o výmere 180 m2, odčlenené GP č. 

31041833-013-08 z parc.č. 163 a 170 zapísaných na LV č. 2941 ako vlastník 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

- pozemok parc.č. 149/1 zastavaná plocha o výmere 253 m2 
- pozemok parc.č. 149/2 zastavaná plocha o výmere 167 m2 
- pozemok parc.č. 148/2 zastavaná plocha o výmere 52 m2 
- objekt  so súp.č. 216, nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 149/1   

zapísané na LV č. 2941 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 1338 m2. 

 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
S účinnosťou odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva nehnuteľností v zmysle zámennej 
zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TSK bude vyňatý nehnuteľný majetok  zo  
správy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a zároveň bude uzatvorená zmluva 
o výpožičke na areál materskej školy, za účelom jej ďalšieho prevádzkovania. 
Návrh je v súlade s PHSR 
 
 

U z n e s e n i e  č .209 
k  Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ a na následný predaj nehnuteľného majetku vo   

vlastníctve Mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.         r u š í 
 
 s účinnosťou od 24.06.2004 uznesenia MsZ č. 304 bod 59 písm. c/ zo dňa 24.06.2004, 
ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená parc.č. 
3545/33 ostatná plocha s výmerou 77 m2, k.ú. Trenčín, oddelenej geometrickým plánom č. 
22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, a novovytvorená parc.č. 1127/117 zastavaná plocha s výmerou 86 
m2, k.ú. Trenčianske Biskupice, oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 
z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti Jozefovi Nemcovi a manž. Anne, rod. Valovičovej, za účelom usporiadania záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,-Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................... 40.750,-Sk, 
  
 
2. s c h v a ľ u j e 

 
 predaj nehnuteľností – pozemkov : v k.ú. Trenčín – parc.č. 3545/33 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 79 m2 a v k.ú. Trenčianske Biskupice – parc.č. 1127/117 zastavaná 
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plocha a nádvorie 86 m2, v katastri oba zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Tomáša Nemca za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na 
sídlisku Noviny – Karpatská ul. za kúpnu cenu 250,-Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................................. 41.250,-Sk. 
Návrh je v súlade s PHSR. 
 
 

U z n e s e n i e  č .210 
k  Návrhu na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104 zo dňa 23.8.2007 a návrhu 

na kúpu a následný predaj nehnuteľností. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1.  r u š í 
 
 v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ por. č. 44, 45, 47, 48 a 49, 
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo: 
 
A/ kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín      I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
ako vlastník Anna Kozmelová,  rod. Kozmelová 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.480,- Sk 
 
45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Adriana Mackurová,  rod. Mackurová 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 1.740,- Sk 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Peter Schér,  rod. Schér 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.220,- Sk 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Ing. Marián Perďoch,  rod. Perďoch 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 1.740,- Sk 
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49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Zuzana Žiačiková,  rod. Žiačiková 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 5.220,- Sk 
 
B/ predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín    I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 3.480,- Sk 
 
45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 1.740,- Sk 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 5.220,- Sk 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 1.740,- Sk 
 
49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 5.220,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 
2. m e n í 
 
v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku celkovej kúpnej ceny 
z 51,299.450,75,- Sk na 51,282.050,75,- Sk. 
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3. s c h v a ľ u j e 
 
A/ kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín      I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
ako vlastník Anna Kozmelová,  rod. Kozmelová 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 9.504,- Sk 
 
2/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Adriana Mackurová,  rod. Perďochová 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 4.752,- Sk 
 
3/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Peter Schér,  rod. Schér 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 14.256,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Ing. Marián Perďoch,  rod. Perďoch 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 4.752,- Sk 
 
5/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Zuzana Žiačková,  rod. Žiačková 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 14.256,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc. č. 468/229 orná pôda o výmere 171 m2 vytvorená GP 
z pozemku E-KN parc.č. 464/2 orná pôda o výmere 3294 m2 (diel 151 GP) ,  

zapísaný na LV č. 4726, podiel 1/2 
- novovytvorená parc. č. 468/230 orná pôda o výmere 57 m2 vytvorená GP z pozemku 

parc.č. 465/2 orná pôda o výmere 1244 m2 (diel 152 GP)  
zapísaný na LV č. 4727, podiel 1/2 
ako vlastník Jaroslav Dužek, rod. Dužek  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 104.333,- Sk 
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7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc. č. 468/229 orná pôda o výmere 171 m2 vytvorená GP 
z pozemku E-KN parc.č. 464/2 orná pôda o výmere 3294 m2 (diel 151 GP) ,  

zapísaný na LV č. 4726, podiel 1/2 
- novovytvorená parc. č. 468/230 orná pôda o výmere 57 m2 vytvorená GP z pozemku 

parc.č. 465/2 orná pôda o výmere 1244 m2 (diel 152 GP)  
zapísaný na LV č. 4727, podiel 1/2 
ako vlastník Lýdia Blažová, rod. Dužeková  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 104.333,- Sk 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................................. 256.186,- Sk 
 
 
B/ predaj nehnuteľností – pozemkov  pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín   I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 9.504,- Sk 
 
2/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 4.752,- Sk 
 
3/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 14.256,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 4.752,- Sk 
 
5/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 14.256,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc. č. 468/229 orná pôda o výmere 171 m2 vytvorená GP 
z pozemku E-KN parc.č. 464/2 orná pôda o výmere 3294 m2 (diel 151 GP) ,  

zapísaný na LV č. 4726, podiel 1/2 
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- novovytvorená parc. č. 468/230 orná pôda o výmere 57 m2 vytvorená GP z pozemku 
parc.č. 465/2 orná pôda o výmere 1244 m2 (diel 152 GP)  

zapísaný na LV č. 4727, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ............................................................................................ 104.333,- Sk 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc. č. 468/229 orná pôda o výmere 171 m2 vytvorená GP 
z pozemku E-KN parc.č. 464/2 orná pôda o výmere 3294 m2 (diel 151 GP) ,  

zapísaný na LV č. 4726, podiel 1/2 
- novovytvorená parc. č. 468/230 orná pôda o výmere 57 m2 vytvorená GP z pozemku 

parc.č. 465/2 orná pôda o výmere 1244 m2 (diel 152 GP)  
zapísaný na LV č. 4727, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ............................................................................................ 104.333,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................... 256.186,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 

U z n e s e n i e  č .211 
 k Návrhu na výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 

 
výpožičku pozemkov v k.ú. Trenčín – evanjelický cintorín v Trenčíne : 

– parc.č. 1079/1   ostatná plocha  o celkovej výmere 4.978 m2,  
– parc.č. 1079/3   ostatná plocha  o celkovej výmere    809 m2,  
– parc.č. 1184/7   lesný pozemok o celkovej výmere 3.719 m2,  
– parc.č. 3266/55 ostatná plocha  o celkovej výmere      34 m2,  
– parc.č. 3266/56 ostatná plocha  o celkovej výmere      14 m2,  

v katastri všetky zapísané na LV č. 2052 v celosti,  
a stavieb nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch – oplotenia a vodovodu, od Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne, 
Jilemnického 18, Trenčín, za účelom prevádzkovania pohrebiska nachádzajúceho sa na 
predmete výpožičky na dobu 25 rokov odo dňa prevzatia predmetu výpožičky Mestom 
Trenčín s tým, že mesto bude po dobu užívania veci prenajímať resp. užívať hrobové miesta 
na predmete výpožičky len členom evanjelickej cirkvi a ich rodinným príslušníkom.  
Návrh je v súlade s PHSR. 
    
 

U z n e s e n i e  č .212 
k Návrhu na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
A/ s c h v a ľ u j e 
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I.  s účinnosťou od 01.04.2008 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
1./  Sociálnych  služieb  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Piaristická 42, 911 01  Trenčín 

 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 

STA-1/801/117 SSmT, objekt ZOS - rekonštrukcia plochej 
strechy vstupu 87 244,00 

SPOLU     87 244,00 
 
2./   Základnej školy v Trenčíne,  sídlo ul. P. Bezruča č. 66, 911 01 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-1/801/116 ZŠ Bezručova - rekonštrukcia strechy telocvične 679 676,50 
701/143 stolík pod tlačiareň 3 590,00 
SPOLU   683 266,50   
 
 
3./   Základnej školy v Trenčíne,  sídlo Hodžova ul. 37, 911 01 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-1/801/115 ZŠ Hodžova - rekonštrukcia strechy telocvične 698 752,50 
SPOLU     698 752,50 
 
4./   Základnej školy v Trenčíne,  sídlo ul. Veľkomoravská, 911 05 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 

STA-1/801/113 ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia dverných 
otvorov 518 785,50 

SPOLU     518 785,50 
 
5./   Centra voľného času,  sídlo Východná ul. č. 9, 911 01 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-1/801/97 Centrum voľného času - rekonštrukcia 907 540,50 
SPOLU     907 540,50 
 
6./   Základnej školy v Trenčíne,  sídlo Kubranská cesta, 911 01 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-1/801/92 ZŠ Kubranská - vodovod.  a kanal. prípojka 1 169 143,60 
SPOLU     1 169 143,60 
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7./   Základnej školy v Trenčíne,  sídlo ul. L. Novomeského 10, 911 08 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-
1/801/110_1 ZŠ Novomeského - CO kryt/rekonštrukcia 269 627,80 

ZŠ Novomeského - rekonštrukcia strechy pavil. 
"A" 697 909,00 STA-1/801/120 

STA-1/801/108 ZŠ Novomeského - športový areál 39 776 361,58 
STA-1/801/121 ZŠ Novomeského - športový areál 6 369 053,72 
STA-1/801/122 ZŠ Novomeského - oplotenie 497 730,00 
SPOLU   47 610 682,10   
 
8./   Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,  
       912 50 Trenčín 
 
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota 

v Sk 
STA-
2/826/0001_1 

Barbakan a verejné WC  (kamerový systém, 
rozhlas)  

2 204 919,10

6/444/1 Fiat Doblo 1,9 combi 532 729,00
    2 737 648,10SPOLU 

 
9./   Školských zariadení mesta Trenčín, Kubranská 20/42, 912 50 Trenčín 
 
    
Inventárne 
číslo Názov majetku Obstarávacia 

hodnota v Sk 
STA-
1/801/6160 Materská škola Záblatie - budova 5 596 901,00

6/444/   3148 Škoda Fabia 419.697,00
SPOLU 6 016 598,00    
 
II.  s účinnosťou od 01.04.2008 vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy: 

 
1./    Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
912 50 Trenčín 
 
P O Z E M K Y 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
1747 pozemok parc.č. 2315/478 7 971 500,00 
1749 pozemok parc.č. 2315/480 841 500,00 
1750 pozemok parc.č. 2315/481 689 000,00 
1751 pozemok parc.č. 2315/482 502 000,00 
1752 pozemok parc.č. 2315/483 82 000,00 
1753 pozemok parc.č. 2315/484 115 000,00 
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1754 pozemok parc.č. 2315/485 456 500,00 
1755 pozemok parc.č. 2315/486 67 500,00 
1756 pozemok parc.č. 2337/49 1 193 500,00 
1757 pozemok parc.č. 2337/251 104 000,00 
1748 pozemok parc.č. 2315/479 359 000,00 
1769 pozemky pod prístupovou cesou 174 500,00 
1772 pozemok parc.č. 2328/1 časť, 1480/5 423 000,00 
1774 pozemok parc.č. 2237/1, 2237/21 300 000,00 
1780 pozemok k.ú. Istebník 609 500,00 
1859 pozemok parc.č. 2237/369 699 500,00 
1862 pozemok parc.č. 1389, 1390-1 135 500,00 
1865 pozemok parc.č. 998, 999, 3300 23 500,00 
1872 pozemok parc.č. 1284  434 500,00 
1900 pozemok parc.č. 3268/1 3 750,00 
1901 pozemok parc.č. 3267/2 7 500,00 
1902 pozemok parc.č. 3235/3 11 250,00 
1903 pozemok parc.č. 2237/7 7 500,00 
1904 pozemok parc.č. 3350 7 500,00 
1914 pozemok parc.č. 888, 889 1 125 000,00 
1918 pozemok parc.č. 824/01 2 450 500,00 
1906 pozemok parc.č. 3308,  3263 199 000,00 
1910 pozemok parc.č. 52, 413,  98 3 935 000,00 
1916 pozemok parc.č. 2189/219 166 500,00 
1912 pozemok parc.č. 3306/14 2 346 000,00 
1908 pozemok parc.č. 1531/225 94 000,00 
1926 pozemok parc.č. 1481/1,15 166 500,00 
1937 pozemok parc.č. 3276, 1158 269 000,00 
1942 pozemok parc.č. 3276, 2337/5 263 000,00 
1945 pozemok parc.č. 3283 153 000,00 
1948 pozemok parc.č. 260/3, 269/1 4 774 500,00 
1952 pozemok parc.č. 2315/457, 231 338 000,00 
2027 pozemok parc.č. 2315/60, 449 588 000,00 
SPOLU   32 087 000,00   
 

    
R E T A R D É R Y 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
1213 retardér Hodžova 89 144,00 
1214 retardér Východná 80 517,00 
1229 spomaľovací retardér MP 33 881,00 
1251 spomaľovací retardér G. Svobodu 66 533,40 
SPOLU     270 075,40 

 20



A U T O B U S O V É    P R Í S T R E Š K Y 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 

autobusové preskl. prístrešky – 
Hasičská ul. 219 555,00 1-1274-1895 

autobusové preskl. prístrešky – 
Rozmarínová ul. 146 370,00 1-1274-1896 

autobusové preskl. prístrešky – 
Braneckého ul. 73 185,00 1-1274-1897 

autobusové preskl. prístrešky – 
Opatovská ul. 73 185,00 1-1274-1898 

autobusové preskl. prístrešky – 
Saratovská ul. 146 370,00 1-1274-1899 

1-1274-1894 
autobusové preskl. prístrešky – 
Inovecká ul. 146 370,00 

1-1274-1893 
autobusové preskl. prístrešky – 
Legionárska ul. 73 185,00 

 
SPOLU     878 220,00 

    
S K L Á D K Y 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
472 etážov. skládky TKO 10 098 254,00 
1302 rekultivácia skládky 16 171 719,00 

 
SPOLU 

 

    26 269 973,00 

S T U D N E 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
506 studňa Belá 1 975 000,00 
687 verejná studňa 13 510,00 
688 verejná studňa 103 590,00 
689 verejná studňa 12 177,00 
690 verejná studňa 26 067,00 
819 verejná studňa 28 413,00 
822 verejná studňa 16 236,00 
825 verejná studňa 32 597,00 
826 verejná studňa 27 940,00 
827 verejná studňa 12 300,00 
828 verejná studňa 12 300,00 
939 verejná studňa 2 986,00 
943 verejná studňa 3 111,00 
944 verejná studňa 3 111,00 
945 verejná studňa 3 111,00 
946 verejná studňa 3 391,00 
959 verejná studňa 4 500,00 

 
SPOLU     2 280 340,00 

 21



    
O P O R N É   M Ú R Y 
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
2046 rekonštrukcia múru mestského 

opevnenia 
149 980,80 

 
SPOLU     149 980,80 

 
   2./  Sociálnych  služieb  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Piaristická 42, 911 01  Trenčín 
                                                                                                                     
    
Inventárne číslo Názov majetku Obstarávacia hodnota v Sk 
6/444/1 Fiat Doblo 1,9 combi 532 729,00 
SPOLU 532 729,00     
 
 
B/  ruší 
 
I. v uznesení MsZ č.178 zo dňa 17.12.2007 v časti II. bod 1./, v ktorom Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo s účinnosťou od 1.1.2008 vyňatie majetku Mesta Trenčín 
zo správy: 
 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlo Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 
 
 
K O N T A J N E R O V É   M I E S T A 
inv. číslo názov obstar.cena v Sk 
1280 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 14 - vedľa škôlky 129 349,00 
1281 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 16 - nad garážami 56 550,00 
1282 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 20 - oproti kotolni 152 278,00 
1283 kontajnerové miesto Novomeského č. 1 - nad garážami 
  kontajnerové miesto Novomeského č. 2 - vedľa garáží 

102 335,00 

1284 kontajnerové miesto Novomeského č. 9 - nad garážami 
  kontajnerové miesto Novomeského č. 10 - vedľa garáží 

267 504,00 

1285 kontajnerové miesto J. Halašu č. 22 - vedľa garáží 185 529,00 
1286 kontajnerové miesto J. Halašu č. 14 - vedľa garáží 406 433,00 
1287 kontajnerové miesto J. Halašu č. 1 - nad garážami 99 200,00 
1288 kontajnerové miesto J. Halašu č. 4 - vedľa garáží 323 372,00 
1305 kontajnerové miesto Bazovského č. 6 - oproti vchodu 149 268,00 
1306 kontajnerové miesto Bazovského č.12 - oproti vchodu 143 574,00 
1307 kontajnerové miesto Duklianskych hrdinov  

- oproti predajni Seko - Dapa 
123 041,00 

1308 kontajnerové miesto J. Halašu č. 5 - nad garážami 115 498,00 
1309 kontajnerové miesto J. Halašu č. 7 - vo verejnej zeleni 117 498,00 
1310 kontajnerové miesto J. Halašu č. 9 - vo verejnej zeleni 109 120,00 
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1915 kontajnerové miesto Šmidkeho č. 1, 3, 5 - pri garážach  607 440,00 
  kontajnerové miesto Západná č. 18, 24 - oproti vchodom
  kontajnerové miesto Liptovská č. 3 - vedľa domu 

  SPOLU   3 087 989,00 
 
 
 
 
 
O P O R N É  M Ú R Y 
inv. číslo názov obstar.cena v Sk 
684 oporný múr Šmidkeho 7 - 11 zádná stena garáží 1 535 390,00 
715 oporný múr Šafárikova č. 12 - 20 zadná stena garáží 3 768 551,00 
726 oporný múr Hviezdoslavova 3 - 23 (za OC Centrum) 1 730 913,00 
739 oporný múr Kubra pri obchode 34 100,00 
761 oporný múr gen Svobodu - zadná stena garáží 1 297 433,00 
764 oporný múr J. Halašu 2 -22 zadná stena garáží 994 330,00 
776 oporný múr Šmidkeho 1, 3, 5 zadná stena garáží 24 084,00 
804 oporný múr št. cesta II/507 - oporné múry pri 

chodníkoch, podchodoch 
1 850 043,00 

2046 oporný múr rekonštrukcia múru mest. opevnenia 149 980,80 
2048 oporný múr dialničný privádzač - oporný múr pri 

Drevone 
1 692 044,00 

2063 oporný múr Horný Šianec - rekonštrukcia 5 406 020,40 
SPOLU     18 482 889,20 
 
S T U D N E 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
506 studňa Belá (v súčasnosti už vodovod) 1 975 000,00 
687 verejná studňa   13 510,00 
688 verejná studňa   103 590,00 
689 verejná studňa   12 177,00 
690 verejná studňa   26 067,00 
819 verejná studňa   28 413,00 
822 verejná studňa   16 236,00 
825 verejná studňa   32 597,00 
826 verejná studňa   27 940,00 
827 verejná studňa   12 300,00 
828 verejná studňa   12 300,00 

  SPOLU   2 260 130,00 
 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
858 obojstranné niky Juh-Soblahov 661 009,00 
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M O S T Y 
inv.číslo názov obstar.cena v Sk 
686 most vrátane priepustu 10 710,00 
799 most č. 2 Orech. potok 317 626,00 
829 cestný most cez Zlatov. potok 149 526,00 
830 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 
831 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 
832 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 
833 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 
834 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 
835 cestný most cez Zlatov. potok 137 466,00 

1 302 658,00   SPOLU   
 
 
 II. v uznesení MsZ č.838 zo dňa 26.10.2006 bod 2./, v ktorom Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo: 
  
„2. vyňatie majetku – investičnej akcie ,,Kanalizácia na Ul. Potočná“ v obstarávacej 
hodnote 774.931,-Sk zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., sídlom 
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, s účinnosťou od 01.11.2006.“ 
 
 
 

U z n e s e n i e  č .213 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
I.  
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  parc. č. 2315/39 o výmere 
229 m2 a parc. č. 2315/40 o výmere 227 m2,  zapísaných na LV č. 6701, k. ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 25   pozostávajúci  z   2  obytných   miestností,  vrátane spoluvlastníckeho podielu  
53/2691  na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu  cenu 
53.122,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.465,- Sk Drahoslave Hulínovej, rod. 
Klamárovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo      zaplatených 
30 %, t.j. 15.937,- Sk. Zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných štvrťročných 
bezúročných splátkach vo výške 2.657,- Sk. 
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V dome súp. č. 2390 Ulica Halalovka je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390“. 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. 
 
 

U z n e s e n i e  č .214 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
II. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 3, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 310, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 1, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
PaedDr. Alexandre Kabátovej, rod. Kabátovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na pozemku  parc. č. 659 
o výmere 505 m2, priľahlého pozemku parc. č.  658/4 o výmere 652 m2, zapísaných na LV č. 
1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 9.015,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej    predáva    spoluvlastnícky   podiel  16/228  na   priľ.  pozemku  parc. č. 658/5  o  
výmere 525 m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný  na  LV č. 1848,  k. ú.  Hanzlíková, na  Správe   
katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 11.448,- 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 70.463,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 

 
U z n e s e n i e  č.215 

k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          
v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
III. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 10, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
310, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 3, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
16,55 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
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Jánovi Kotrhovi, rod. Kotrhovi a manž. Vladimíre Kotrhovej rod. Zoubkovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na pozemku  parc. č. 659 
o výmere 505 m2, priľahlého pozemku parc. č.  658/4 o výmere 652 m2, zapísaných na LV č. 
1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 9.015,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej    predáva    spoluvlastnícky   podiel  16/228 na priľ.  pozemku  parc. č. 658/5 o výmere 
525 m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1848, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 11.448,- 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 70.463,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
. 
 
 

U z n e s e n i e  č .216 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
IV. 
odpredaj nehnuteľného majetku – dvoj-garáže č. 11, nachádzajúcej sa  na prízemí domu  
súp.č. 310, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 3, pozostávajúcej z 1 miestnosti o 
výmere 35,80 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 
Mesta Trenčín vo výške 100.000,- Sk   
Jánovi Daňovi, rod. Daňovi a manž. Ľubomíre Daňovej, rod. Daranskej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 36/1058 na pozemku  parc. č. 659 
o výmere 505 m2, priľahlého pozemku parc. č.  658/4 o výmere 652 m2, zapísaných na LV č. 
1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 19.500,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej  predáva   spoluvlastnícky   podiel  36/228 na   priľ.  pozemku  parc. č. 658/5 o výmere 
525 m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1848, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 24.762,- 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 144.262,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 217 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
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V. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 10, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
313, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 4, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
16,55 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Eve Zverbíkovej,  rod. Mackovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na pozemku  parc. č. 612 
o výmere 492 m2, priľahlého pozemku parc. č.  611/1 o výmere 849 m2 a parc.č. 611/3 
o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1841, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 11.135,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  16/228 na priľ.  pozemku  parc. č. 611/2 o výmere 
381m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1842, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 8.325,- 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 69.460,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 

U z n e s e n i e  č. 218 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 

VI. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 3, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 313, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 2, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Jánovi Jakubíkovi, rod. Jakubíkovi a manž. Emílii Jakubíkovej, rod. Papiernikovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na pozemku  parc. č. 612 
o výmere 492 m2, priľahlého pozemku parc. č.  611/1 o výmere 849 m2 a parc.č. 611/3 
o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1841, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 11.135,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  16/228 na priľ.  pozemku  parc. č. 611/2 o výmere 
381m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1842, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 8.325,- 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 69.460,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
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U z n e s e n i e  č. 219 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 

VII. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 5, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 313, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 2, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 22,60 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Vladimírovi  Zemekovi, rod. Zemekovi  a manž. Anne Zemekovej, rod. Svatíkovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1058 na pozemku  parc. č. 612 
o výmere 492 m2, priľahlého pozemku parc. č.  611/1 o výmere 849 m2 a parc.č. 611/3 
o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1841, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 15.205,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/228 na priľ.  pozemku  parc. č. 611/2 o výmere 
381m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1842, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 11.370,- 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 76.575,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 

 
 

U z n e s e n i e  č .220 
k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          

v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e  
 

VIII. 
odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 2, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 314, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 6, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,49 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Marte Jakubíkovej, rod. Forgáčovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1078 na pozemku  parc. č. 614 
o výmere 481 m2, priľahlého pozemku parc. č.  613/3 o výmere 656 m2 a parc.č. 613/5 
o výmere 145 m2, zapísaných na LV č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.360,- 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 17/226 na priľ.  pozemku  parc. č. 613/4 o výmere 373 
m2,    (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1578, k. ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 8.679,- 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 69.039,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 

 
U z n e s e n i e  č .221 

k Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín          
v zmysle     zákona NR SR č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  v znení noviel 
 

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

 
odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2702 v 
Trenčíne, Ulica J. Halašu, orientačné číslo 3 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6206, pozemku  parc. č. 2175/17 o výmere 
434 m2 ,  zapísaného na LV č. 6206, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 41 pozostávajúci  zo   4  obytných   miestností,  vrátane spoluvlastníckeho podielu  
76/2942  na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu  cenu  
22.339,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.635,- SkMartine Vedejovej, rod.  
Andelovej. 
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  9.574,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2702 Ulica J. Halašu je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 2702 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2702“. 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. 
 

 
U z n e s e n i e  č .222 

k Návrhu  výberu základných škôl zo „Zásobníka prioritných projektov mesta Trenčín 
s výhľadom  na programovacie obdobie 2007 – 2013“ do 1. kola predkladania   projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
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a)      predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektov: 
1. Rekonštrukcia Základnej školy  L. Novomeského 11  
2. Rekonštrukcia Základnej školy Hodžova 37  
3. Rekonštrukcia Základnej školy Veľkomoravská 12 
4. Rekonštrukcia Základnej školy Bezručova 66, 

ktoré sú realizované pre „ Mesto Trenčín “ a ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Mesta Trenčín a jeho strednodobými prioritami 
 
b)     zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP 
 
c)     financovanie projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.:  
 

- vo výške 6 918 425 Sk pre projekt „Rekonštrukcia Základnej školy L. Novomeského 
11“  

- vo výške 2 551 924 Sk pre projekt „Rekonštrukcia Základnej školy Hodžova 37“ 
- vo výške 2 626 341 Sk pre projekt „Rekonštrukcia Základnej školy Veľkomoravská 

12“  
- vo výške 1 866 754 Sk pre projekt „Rekonštrukcia Základnej školy  Bezručova 66“. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 223 
k Návrhu novelizácie Rokovacieho poriadku MsZ, MsR, komisií MsZ a VMČ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e 

 
a) novelizáciu Rokovacieho poriadku MsZ 
b) novelizáciu Rokovacieho poriadku MsR 
c) novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií MsZ 
d) novelizáciu Rokovacieho poriadku VMČ v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 224 
k  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2004 o odpadoch. 
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U z n e s e n i e  č .225 
k  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín  č. 15/2007 o poskytovaní  prepravnej 
služby a úhradách za prepravnú službu na území mesta Trenčín. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín  č. 15/2007 o poskytovaní  prepravnej služby 
a úhradách za prepravnú službu na území mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r         Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
 
Dňa: .............................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
Ing. Róbert  LIFKA , dňa .................................................................................... 
 
 
P. Vladimír PORUBAN , dňa ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 7.3.2008 
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