
U Z N E S E N I A  
 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 28. júna 2001 
na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

U z n e s e n i e  č. 70 
 k Informatívnej správe z kontroly plnenia 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 z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 71 

k Správe o činnosti Mestskej rady v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za 
obdobie od 24.4.2001 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Správu o činnosti Mestskej rady v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 
24.4.2001. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č.72 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená   
                    parcela č. 2315/274 zastavaná plocha s výmerou  23 m2 v 1/2-ici, a 
                    parcela č. 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Rudolfovi 
Skalickému a manželke MUDr. Eve rod. Fialovej,  za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, a prístupovou komunikáciou za dohodnutú 
kúpnu cenu 300,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 14.129,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č.73 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita Ulica Horný Šianec v Trenčíne 
          parc.č. 1067 zastavaná plocha s výmerou  124 m2, 
          parc.č. 1068 zastavaná plocha s výmerou    99 m2, 
          parc.č. 1072 zastavaná plocha s výmerou    38 m2, a  
          parc.č.  1184/3 zastavaná plocha s výmerou 160 m2, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing. Jozefovi Gallovi a 
manž.    Kataríne rod.  Honíškovej, za účelom kompletizácie pozemkov pred výstavbou 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 500,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................. 210.500,- Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.74 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín – novovytvorená  
        parc.č. 1006/3 zastavaná plocha  s výmerou   2 m2, 
        parc.č.  3300/2 zastavaná plocha s výmerou   2 m2, a 
        parc.č.  3300/3 zastavaná plocha s výmerou   3 m2, 
oddelených geometrickým plánom č. 13/2000 zo dňa 10.11.2000 z pôvodných parciel číslo 
1006/1 a 3300/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Mamateyova 17, 85005 Bratislava, zastúpenej MUDr. 
Eduardom Kováčom, riaditeľom za účelom usporiadanie pozemkov na základe 
porealizačného zamerania stavby pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Partizánskej 
ulici v Trenčíne za dohodnutú kúpnu cenu 500,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje  ................................................................ 3.500,- Sk.  
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č.75 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín,   
                    parcela č. 824/2 ostatná plocha s výmerou 66 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi Baďurovi 
– BAMAX, Sládkovičova 671/92, 01851 Nová Dubnica,  za účelom usporiadania  prístupu 
do zrekonštruovanej budovy  za dohodnutú kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 66.000,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.76 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov   v k.ú. Trenčín 
                    parc.č. 2009/12 záhrada                s výmerou 869 m2, 
                    parc.č. 2009/16 zastavaná plocha s výmerou 499 m2, a 
budovy kotolne súpisné číslo 2412 na pozemku parc.č. 2009/16 v k.ú. Trenčín, lokalita Krátka 
ulica v Trenčíne, všetky zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
spoločnosti s r.o. TEBYS, Námestie sv. Anny 3, 91147 Trenčín, zastúpenej Jozefom 
Pecháčkom, riaditeľom spoločnosti, za účelom prevádzkovania vykurovacieho zariadenia za 
dohodnutú kúpnu cenu 2,838.970,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................ 2,838.970,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.77 
k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín  - pozemku novovytvorená  
           parcela č. 586/7 zastavaná plocha s výmerou  24 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 17905095-009-01  z pôvodnej parcely číslo 586/6, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
usporiadania pozemkov na základe porealizačného zamerania stavby na ul. K dolnej stanici v 
Trenčíne 
 
za 
 
pozemok v k.ú. Trenčín – novovytvorená 
           parcela č. 588/2 zastavaná plocha s výmerou  87 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 17905095-017-01 zo dňa 20.3.2001, ktorému predchádza 
geometrický plán č. 17905095-009-01 z pôvodnej parcely č. 588/2, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 5453 ako vlastník Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Štefánikova 20, 
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Trenčín v celosti, za účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcim asfaltovým chodníkom 
na ul. Jilemnického v Trenčíne. 
 
Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.78 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 260/5, zast. pl.  vo výmere 4 
m2 odčleneného z pozemku parc. č. 260/2, zast. pl. vo výmere 299 m2  geometrickým  
plánom  č. 31041833-042-01, zo dňa 29.05.2001 pre Ing. Juraja Schlesingera s manželkou 
Máriou za účelom sprístupnenia  objektu žiadateľa v rámci riešenia štúdie bloku IX.- 
Mestskej pamiatkovej rezervácie v Trenčíne 
za kúpnu cenu                   . . . .       2.500,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                         . . . .     10.000,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.79 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Kubra parc. č. 2283/7, zast. pl.  vo výmere 
130 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 2283/1, zast. pl. vo výmere 3589 m2  geometrickým  
plánom  č. 31041833-021-01, overeným dňa 27.03.2001 pre Miroslava Faba s manželkou 
Jankou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vstupu do garáže a k ich rodinnému 
domu 
za kúpnu cenu                      . . . .       250,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                         . . . .     32.500,- Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.80 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
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predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 1531/242, zast. pl.  vo výmere 13 
m2 pre Ing. Vladimíra Bulka v podiele 1/2 a MUDr. Alenu Heglasovú v podiele 1/2 za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou  
za kúpnu cenu                       . . . .          700,- Sk/m2, 
celkovú kúpnu cenu                                                                             . . . .      9.100,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 81 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 1528/219, zast. pl.  vo 
výmere 21 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 1528/90, zast. pl. vo výmere 25064 m2  
geometrickým  plánom  č. 32291272-14/2001, overeným dňa 02.04.2001 pre Ing. arch. 
Miroslava Mlynčeka s manželkou Ing. arch. Adrianou za účelom výstavby garáže 
za kúpnu cenu                     . . . .          800,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                          . . . .     16.800,- Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 82 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nasledovných nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník : 
 
novovytvor. parc.č. 2/3   zastavaná plocha (dvor) s výmerou     865 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/4   zastavaná plocha (dvor) s výmerou  1.718 m2 ,     
novovytvor. parc.č. 2/5   zastavaná plocha (dvor) s výmerou     747 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/6   zastavaná plocha (dvor) s výmerou  1.683 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/9   zastavaná plocha (dvor) s výmerou     108 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/11 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      569 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/12 zastavaná plocha (dvor) s výmerou        81 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/13 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      296 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/14 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      366 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/15 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      228 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/16 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      369 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/17 zastavaná plocha (dvor) s výmerou      121 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/18 zastavaná plocha (dvor) s výmerou        97 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/19 zastavaná plocha (dvor) s výmerou       151 m2 ,  
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novovytvor. parc.č. 2/22 zastavaná plocha (dvor) s výmerou         29 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/23 zastavaná plocha (dvor) s výmerou         18 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/24 zastavaná plocha (dvor) s výmerou       523 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/25 zastavaná plocha (dvor) s výmerou       187 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/26 zastavaná plocha (dvor) s výmerou       197 m2 ,  
novovytvor. parc.č. 2/28 zastavaná plocha (dvor) s výmerou       428 m2   
     
                         s celkovou výmerou .............................. 8.781 m2  , 
 
všetky odčlenené GP č. 34598600-018-01 zo dňa 18.04.2001 z pôvodných pozemkov parc.č. 
2/2 až 2/6, v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, do 
vlastníctva REALITY, a.s., Kubranská č. 623, Trenčín, za účelom majetkového 
vysporiadania   pozemku pod objektom a v celom areáli rozostavaného nákupného strediska 
na sídlisku Kvetná, za kúpnu cenu 800,-Sk/m2 . 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................. 7,024.800,-Sk. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 83 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nasledovných nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník : 
 
novovytvor. parc.č. 2/10 zastavaná plocha (dvor) s výmerou  438 m2  a 
novovytvor. parc.č. 2/27 zastavaná plocha (dvor) s výmerou    66 m2  a 
    s celkovou výmerou ............... 504 m2  , 
 
obe odčlenené GP č. 34598600-018-01 zo dňa 18.04.2001 z pôvodného pozemku parc.č. 2/2, 
v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, do vlastníctva SEKO 
TRENČÍN, s.r.o., Hollého č. 928, Trenčín, za účelom kompletizácie priľahlých pozemkov 
v okolí objektu SEKO v areáli rozostavaného nákupného  strediska na sídlisku Kvetná, za 
kúpnu cenu 800,-Sk/m2 . 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................. 403.200,-Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 84 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Istebník - novovytvor. parc.č. 2/2 zastavaná 
plocha (dvor) s výmerou  931 m2, odčlenenej GP č. 34598600-018-01 zo dňa 18.04.2001 
z pôvodného pozemku parc.č. 2/2, v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín 
v celosti, do podielového vlastníctva : 

 
REALITY, a.s.,  Kubranská č.  623,   Trenčín       v podiele 1/2-ca  a  
SEKO TRENČÍN, s.r.o., Hollého č. 928, Trenčín, v podiele 1/2-ca 

 
za účelom majetkového vysporiadania pozemku   v areáli rozostavaného nákupného strediska 
na sídlisku Kvetná, za kúpnu cenu 800,-Sk/m2 . 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................. 744.800,-Sk. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 85 
k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

zámenu  nehnuteľností – pozemkov : 
pozemku v k.ú. Istebník - novovytvor. parc.č. 2/29 ostatná plocha s výmerou  29 m2, 
odčleneného GP č. 34598600-018-01 zo dňa 18.04.2001 z pôvodného pozemku parc.č. 2/5, 
v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, za účelom vybudovania 
telekomunikačného objektu – rozvodnej skrinky 
za 
pozemok v k.ú. Trenčín - parc.č. 2237/281 zastavaná plocha s výmerou    22 m2, 
nachádzajúci sa na križovatke ulíc Liptovská a Gen. Svobodu v Trenčíne, v KN zapís. na LV 
č. 1147 v prospech vlastníka Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava, Námestie Slobody č. 
6 v celosti. 
 
 Zámena nehnuteľností sa uskutočňuje s finančným vyrovnaním za rozdiel výmer 
pozemkov – 7 m2 za sumu zodpovedajúcu kúpnej cene 800,- Sk/m2, t.j. v sume 5.600,- Sk 
v prospech Mesta Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 86 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ s ch v a ľ u j e 
 
predaj bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín v obytnom dome Halalovka so s.č. 3371 
v Trenčíne pre Trenčiansku univerzitu so sídlom v Trenčíne, Študentská 2, zastúpenej doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, PhD., rektorom Trenčianskej univerzity za kúpnu cenu 16.900,- 
Sk/m2 v nasledovnej štruktúre: 
- dvojizbový byt č. 28 s výmerou 70,36 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 70/3199 
- dvojizbový byt č. 34 s výmerou 65,13 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 65/3199 
- dvojizbový byt č. 42 s výmerou 65,13 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 65/3199 
- jednoizbový byt č. 19 s výmerou 48,72 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 49/3199 
- jednoizbový byt č. 22 s výmerou 48,32 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 48/3199 
- jednoizbový byt č. 26 s výmerou 48,72 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 49/3199 
- jednoizbový byt č. 30 s výmerou 48,32 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 48/3199 
- jednoizbový byt č. 33 s výmerou 48,72 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 49/3199 
- jednoizbový byt č. 36 s výmerou 48,67 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 49/3199 
- jednoizbový byt č. 37 s výmerou 48,32 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 48/3199 
- jednoizbový byt č. 41 s výmerou 48,32 m2 a príslušný podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a na pozemku 48/3199 
 

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená najneskôr do 31.12.2006. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny, do tej doby 
platba nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. 
 
2/  r u š í  
 
 uznesenie MsZ č. 156 v časti 2.a/ zo dňa 26.10.2000, ktorým MsZ schválilo 
podmienky predaja bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín v obytnom dome Halalovka so s.č. 
3371: 
- minimálna kúpna cena 16.900m- Sk/m2 
- 30% platba v hotovosti pri podpise kúpnej zmluvy 
- 70% - bezúročné štvrťročné splátky do roku 2007 
- návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej 

ceny, do tej doby platba nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. 
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U z n e s e n i e  č. 87 
k návrhu nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
1. zámer nadobudnutia nehnuteľností v k.ú. Zlatovce – areál Vojenských stavieb Bratislava, 

š.p. v Trenčíne – Zámostí, zapísaných na LV č. 1063 ako vlastník Vojenské stavby 
Bratislava, š.p. 

2. žiadosť na Ministerstvo obrany SR o začlenenie areálu Vojenských stavieb Bratislava, 
š.p. v Trenčíne – Zámostí do privatizačného projektu v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. 
o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov ako osobitný výstup 
s tým, že Mesto Trenčín má záujem o nadobudnutie tejto časti privatizovaného majetku za 
účelom plnenia úloh mesta v oblasti sociálnej a bytovej politiky. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 88 
k návrhu na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy m.p.o. Integro 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Integro s účinnosťou od 01.07.2001. 

Ide o nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v  k.ú. Záblatie  - pozemok parc.č. 805 
ostatná plocha s celkovou výmerou 5.939 m2 – futbalové ihrisko, v KN zapís. na LV č. 1 
v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti.  

Hodnota zverovaného pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 500,-Sk/m2. Jeho celková hodnota teda predstavuje sumu 2,969.500,-
Slovenských korún. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 89 

 k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 101 zo dňa 
29.6.2000 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

1. r u š í  

 
svoje uznesenie č. 101 zo dňa 29.6.2000, ktorým schválilo predaj nehnuteľností: 

      1. trafostanica  /transformátor,VN prípojka, NN rozvody/, ktorá bola vybudovaná ako časť 
stavby „Výstavba rodinných domov na ulici Okružná a Na záhrade v Trenčíne“ na pozemku 
parc.č. 1904/17 v k.ú. Zlatovce, 

 9



2. trafostanica č. 0056-001 /transformátor, VN prípojka,NN rozvody/, vybudovaná na 
pozemku parc.č. 3506 v k.ú. Soblahov /Hájenka/, a  

3. trafostanica č. 0068-0011 / transformátor,VN napájacie vedenie, NN káblové vedenie/, 
vybudovaná na pozemku parc.č. 1389/1 v k.ú. Trenčín /Štefánikova ulica/ 

Slovenskej republike, Západoslovenským  energetickým závodom, š.p. Čulenova 6, 
Bratislava, zastúpenej Ing. Andrejom Devečkom, odborným riaditeľom, všetky za kúpnu 
cenu 402.500,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavovala ................................................ 402.500,- Sk. 

 

2. s ch v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľností: 

2.1. spoluvlastníckeho podielu na trafostanici  /transformátor,VN prípojka, NN rozvody/ 
v súlade so Zmluvou č. 22/212/Ta/99 zo dňa 9.11.1999 o združení finančných 
prostriedkov financovania stavby „Trafostanica a káblové rozvody“ akcie „Výstavba 
rodinných domov – ul. Okružná a Na záhrade v Trenčíne“, uzatvorenou medzi 
Mestom Trenčín a SR, Západoslovenskými energetickými závodmi, š.p. Čulenova 6, 
Bratislava 

2.2. trafostanice č. 0056-001 /transformátor, VN prípojka, NN rozvody/, vybudovanej na 
pozemku parc.č. 3506 v k.ú. Soblahov /Hájenka/ a 

2.3. trafostanice č. 0068-0011 /transformátor, VN vedenie, NN káblové  vedenie/, 
vybudovanej na pozemku parc.č. 1389/1 v k.ú. Trenčín /Štefánikova ulica/ 

 

Slovenskej republike, Západoslovenským energetickým závodom, š.p.  Čulenova 6, 
Bratislava, zastúpenej Ing. Andrejom Devečkom, odborným riaditeľom, všetky za kúpnu 
cenu 402.500,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................ 402.500,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 90 
 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 48 zo dňa  
30.4.1998 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

zmenu časti 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 48 zo dňa 30.4.1998, 
ktorým schválilo predaj časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Trenčín – pozemku 
novovytvorená parc.č. 3335/2 zastavaná plocha s výmerou 176 m2 /celková výmera 347 m2 
je zmenšená  o 171 m2, ktorá výmera je predmetom zámeny/, vytvorenej geometrickým 
plánom č. 31041833-012-98 zo dňa 5.2.1998 z pôvodných parciel č. 3335/1 a 3335/2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing. Pavlovi 
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Frančákovi – PAMAS, ul. J. Zemana č. 35, Trenčín  za účelom výstavby prevádzkových 
priestorov pre firmu Ing. Pavol Frančák – PAMAS za dohodnutú kúpnu cenu  1.550,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavovala ......................................................... 272.800,- Sk, 
 
Zmena sa týka  kupujúceho predmetnej nehnuteľnosti, ktorý sa mení 
 
z 
 
Ing.Pavol Frančák – PAMAS, ul. J.Zemana č. 35, Trenčín 
 
na 
 
PAMAS-Trenčín, spol. s r.o., Jána Zemana 35, Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 91 
 k návrhu na zmenu časti 14. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 115 zo 
dňa 31.8.2000 
 

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

zmenu časti 14. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 115 zo dňa 
31.8.2000, ktorým schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita 
Soblahovská ulica v Trenčíne  -  novovytvorená  
          parc.č. 2639/54 zastavaná plocha s výmerou  18 m2  v celosti, a 
          parc.č. 2639/65 zastavaná plocha s výmerou  307 m2  v 1/24-ine, 
oddelených geometrickým plánom č. 33192863-39/99 zo dňa 17.1.2000 z pôvodnej parcely 
číslo 2639/4, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Pavlovi 
Ferovi a manželke Ľubici  rod. Krajčovičovej, za dohodnutú kúpnu cenu  800,- Sk/m2 pod 
garážou, čo predstavovalo čiastku 14.400,- Sk, a za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, čo 
predstavovali čiastku 3.838,- Sk. 
 
Celková kúpna cena predstavovala sumu .................................................. 18.238,- Sk. 

 

Zmena sa týka kupujúceho uvedených nehnuteľností, ktorý sa mení 

z 

Pavol Fero a manželka Ľubica rod. Krajčovičová 

na 

MUDr. Janka Uhrová. 
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U z n e s e n i e  č. 92 
k návrhu na zmenu časti 17. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo 

dňa 16.12.1999 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 

zmenu časti  17. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 
16.12.1999, ktorým schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,    -  
novovytvorené parcely číslo  
           2315/384  zastavaná plocha s výmerou  18 m2   a 
           2315/395  zastavaná plocha s výmerou   15 m2   
Ing. Jánovi Penjakovi,  a manž. Márii rod. Trebatickej,   za dohodnutú kúpnu cenu  800,- 
Sk/m2 pod garážou, a za  300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo predstavovalo 
čiastku 18.900,- Sk, 
oddelené geometrickým plánom č. 30024552-178/99 z pôvodnej parcely č. 2315/4, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za účelom výstavby radových 
garáží. 
 
Celková kúpna cena predstavovala sumu .................................................. 18.900,- Sk. 

 

Zmena sa týka kupujúcich uvedených nehnuteľností, ktorí sa menia 

z 

Ing. Ján Penjak a manželka Mária rod. Trebatická 

na 

Miroslav Kučerka a manželka Oľga rod. Halgošová. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 93 
k návrhu na zmenu časti 2.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 120 zo 

dňa 31.8.2000 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 

zmenu časti  2.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 120 zo dňa 
31.8.2000, ktorým schválilo v časti  bod 2. - predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, 
ktoré tvoria spoločné priestory, t.j. okrasnú zeleň a prístupy /schodiská a príjazdové 
komunikácie/ - novovytvorené parc.č.  
          2315/150 zastavaná plocha /okrasná zeleň/ s výmerou 61 m2, a 
          2315/213 zastavaná plocha /okrasná zeleň/ s výmerou 83 m2 
obidve v podiele 1/119-ina, t.j. 1,21 m2 za kúpnu cenu 300,- Sk/m2, čo predstavuje sumu 
363,- Sk, 
          2315/152 zastavaná plocha /schodisko/ s výmerou 9 m2, 
          2315/211 zastavaná plocha /schodisko/ s výmerou 9 m2, a  
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          2315/212 zastavaná plocha /schodisko/ s výmerou 8 m2 
všetky v podiele 1/119-ina, t.j. 0,22 m2 za kúpnu cenu 300,- Sk/m2, čo predstavuje sumu 66,- 
Sk, 
           2315/151 zastavaná plocha /príjazdová komunikácia/ s výmerou 617 m2 a 
           2315/165 zastavaná plocha /príjazdová komunikácia/ s výmerou 100 m2, 
obidve v podiele 1/42-ina, t.j. 12,58 m2 za kúpnu cenu 300,- Sk/m2, čo predstavuje sumu 
3.774,- Sk, vytvorených geometrickými plánmi č. 11750014-8-97 zo dňa 20.3.1997 a č. 
11750014-17-97 zo dňa 15.4.1997, obidva aktualizované k 18.12.1997 z pôvodnej parcely č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing. 
Ľubomírovi Sokolíkovi,  a manželke Irene rod. Merkovej. 
 
Kúpna cena predstavovala sumu ................................................  37.003,- Sk.  

 

Zmena sa týka spoluvlastníckeho podielu novovytvorených pozemkov parc.č. 2315/151 
zastavaná plocha /príjazdová komunikácia/ s výmerou 617 m2, a parc.č. 2315/165 zastavaná 
plocha /príjazdová komunikácia/ s výmerou 100 m2, ktorý sa mení 

z 

1/42-iny 

na 

1/57-inu. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 94 
k návrhu  na   odpredaj  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta  Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov, 

v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta  Trenčín  č.  4/1998  
„Zásady  hospodárenia  s bytovým    fondom  vo vlastníctve Mesta Trenčín“, v znení noviel 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
 
      I. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 1184 v Trenčíne, 
Ulica Beckovská , orientačné číslo  1  a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné číslo 1825/3 o výmere 
706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č.  5326, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 11 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      41/4339       na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   4355,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3305,- Sk  Emílii     
      Piknovej. 
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      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
        
     V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 67 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1184 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „ Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúca vyhlásila, 
že pristupuje   k  Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3. 
 
     II. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku bytu v bytovom dome súpisné číslo 2444 v Trenčíne, 
Ulica Mateja Bela, orientačné číslo 55 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6372 a na pozemku parcelné číslo 2315/13 o výmere 
439 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6372, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/2253 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 40809,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6530,- Sk Ondrejovi Sabovi.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
      Po dohode s predávajúcim kupujúci uhradil 30 % zrážku z ceny bytu zistenej podľa §  
      18 b/  ods. 1 zákona č. 182/93 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  
      v znení neskorších  predpisov vo výške 17.479,- Sk.  
      
     V dome súp. č. 2444 na Ulici M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2444 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2444". 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. 
 
     III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2468 v Trenčíne, 
Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku zast. parc. č. 2237/70 o výmere 
481 m2,  zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 16  pozostávajúci z 2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 57/3689 na 

spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu   20647,- Sk   a na  
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3690,- Sk  Ing. Mariánovi Kvaltýnovi a manž. 
Jozefe Kvaltýnovej.  

      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 6194,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2891,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2468 na Ul. Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo odpredaných 64 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 18 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
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„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468“. 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. 
 
       IV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 891 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1992 a na pozemku zast. parc. č. 1175 o výmere 462 
m2, zapísaného na LV č. 1992, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 18 – garsónka  pozostávajúca z  1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho  
      podielu 34/2672 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu  
      cenu     13459,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2935,- Sk   
      Dušanovi Senešiovi. 

 Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

    V dome súp. č. 891 na Ul. Hollého  je spolu 42 bytov. Doteraz bolo odpredaných 39 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 891 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.   Kupujúci  poveril výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o výkone správy. 
 
     V. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 45 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190 a na pozemkoch  zast. parc. č. 
2315/28 o výmere 271 m2,  zast. parc. č.  2135/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 260 m2, zapísaných na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  70 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      50/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      35841,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4215,- Sk  Jánovi Firekovi a   
      manž. Márii Firekovej. 
      Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 2345 na Ulici Halalovka je spolu 72 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 60 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 2345 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2345“. Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2345. 
 
      VI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2634 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 16 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6230 a na pozemku  zast. parc. č. 2189/6 o 
výmere 325 m2,  zapísaného na LV č. 6230, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
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1.   byt č.  3  pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      62/1963   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      18418,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5125,- Sk Zuzane Gubalovej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 5525,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2579,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 2634 na Ulici J. Halašu je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2634 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 2634 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2634“. Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2634. 
 
      VII. 
 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1164 v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 48 vrátane spoluvlastníckych podielov 
na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. 
parc. č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  22 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      35/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      7167,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8840,- Sk  Libuši Prekopovej.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1164 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 24 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 1164 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúca 
vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
      VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov   v  bytovom dome súpisné číslo 665 v Trenčíne, 
Ulica Clementisova, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2544 a na pozemku  zast. parc. č. 662 o 
výmere 170 m2,  zapísaného na LV č. 2544, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  14 pozostávajúci z 3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      61/1057  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      24668,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2878,- Sk Jozefovi Melišovi a   
      manž. Magdaléne Melišovej.  
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 7400,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2878,- Sk 
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2.   byt č.  16 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      60/1057  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      24065,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4815,- Sk Ing. Márii  
      Gabrhelovej.  
      Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 

 V dome súpisné číslo 665 na Ulici Clementisovej  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 665 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone 
správy. Kupujúci prehlásili, že pristupujú k Zmluve o výkone správy. 
 
     IX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov   v  bytovom dome súpisné číslo 664 v Trenčíne, 
Ulica Clementisova, orientačné číslo 6 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2494 a na pozemku  zast. parc. č. 663 o 
výmere 169 m2,  zapísaného na LV č. 2494, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  14 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      73/1061  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      29207,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5800,- Sk Marekovi Janegovi.   
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 8762,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2556,- Sk 
 
2.   byt č.  16 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      73/1061  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
       29367,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5830,- Sk Alene Hulmanovej.   
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
        
      V dome súpisné číslo 664 na Ulici Clementisovej  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 665 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone 
správy.  
 
 
     X. 

     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 314 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné číslo  8, vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1,  na pozemku  zast. parc. č. 614 o výmere 
481 m2, na ktorej je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 m2. zast. parc. č. 
613/5 o výmere 145 m2  zapísaných na LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu 71/1078 
    na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18760,-   Sk  
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    a na  pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42340,- Sk   Mariánovi Ježíkovi a  
    manž.  Dane Ježíkovej. 
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené  
    30 %, t.j.  5628,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných  
    štvrťročných    bezúročných  splátkach 2627,- Sk.      
 
 

  V dome súp. č. 314 na Ul. Bavlnárska    je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 7  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 314 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo v dome súp. č. 314 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 314“. 
Kupujúci vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 314. 
 
 
     XI. 

     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1549 Ulica  gen. 
Goliana v Trenčíne, orientačné číslo 33 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 3820 a na pozemku parc. č. 1627/86 o výmere 
1744 m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 5988, katastrálne územie 
Trenčín,  na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 54/1058 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9394,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 44705,- Sk Milanovi Juríkovi a manž. Helene 
Juríkovej. 

     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
 
     V dome súp. č. 1549 na  Ul. gen. Goliana  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 17 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1549 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku ja založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1549“. Kupujúci vyhlásili, že  
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1549. 
 
 
 
     XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1667 Ulica  gen. 
Viesta v Trenčíne, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 6239 a na pozemku parc. č. 1528/26 o výmere 463 
m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 6239, katastrálne územie Trenčín,  na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 6 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 65/898 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13294,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16855,- Sk Oľge Fraňovej. 

    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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     V dome súp. č. 1667 na  Ul. gen. Viesta  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1667 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku ja 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1667“. Kupujúca vyhlásila, že  pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1667. 
 
 
     XIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1177 Ulica  28. 
októbra 1177 v Trenčíne, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 3829 a na pozemku parc. č. 1870 o 
výmere 1339 m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 6055, katastrálne územie 
Trenčín,  na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 6 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 63/3490 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12659,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12075,- Sk Igorovi Ferancovi. 

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1177 na  Ul. 28. októbra   je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1177 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku ja 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1177“. Kupujúci vyhlásil, že  pristupuje k Zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov 1177. 
 
 
 
    XIV. 
 
    Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2319 Ulica  
Beckovská v Trenčíne, orientačné číslo 21 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV číslo 6303 a na pozemku parc. č. 1825/10 o 
výmere 693 m2, na ktorom je dom postavený  zapísaného na LV č. 6303, katastrálne územie 
Trenčín,  na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 143 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

53/2780 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9976,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6605,- Sk Michaele Kollárovej.  

    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2319 na  Ul. Beckovská  je spolu 54 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2319 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
ja založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2319“. Kupujúca vyhlásila, že  pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 2319. 
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U z n e s e n i e  č. 95 
 

k návrhu na  zverenie hnuteľného majetku Mesta  Trenčín do správy Mestského 
hospodárstva Trenčín, m.p.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
z v e r u j e 

 
do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. nasledovný hnuteľný majetok Mesta 
Trenčín: 
 
- inv.č. 47   Prof.Office for Windows  obstar. cena 10.836,30 Sk 
- inv.č. 5/402/73493  Počítač AC OfficePro   obstar. cena 39.089,40 Sk 
- inv.č. 5/402/734102  Monitor analógový   obstar. cena 27.601,20 Sk 
- inv.č. 5/402/734103  Tlačiareň Stylus   obstar. cena 27.958,00 Sk 
- inv.č. 702/41   Stolík konferečný   obstar. cena   2.210,00 Sk 
- inv.č. 705/37   Stolík pod písací stroj   obstar. cena   2.120,00 Sk 
- inv.č. 705/6   Stolík pod písací stroj   obstar. cena   700,00 Sk 
- inv.č. 717/206  Kreslo čalúnené veľké ATYP obstar. cena   3.550,00 Sk 
- inv.č. 717/209  Kreslo čalúnené veľké ATYP obstar. cena   3.550,00 Sk 
- inv.č. 717/215  Kreslo čalúnené veľké ATYP obstar. cena   3.550,00 Sk 
- inv.č. 717/246  Kreslo čalúnené veľké ATYP obstar. cena   3.550,00 Sk 
- inv.č. 718/7   Stolička čalúnená   obstar. cena      335,00 Sk 
- inv.č. 781/29   Klávesnica    obstar. cena      848,70 Sk  

Spolu:       125.898,60 Sk 

ktorý sa nachádza v priestoroch budovy MHT, m.p.o. Trenčín, Soblahovská 65 s účinnosťou 
od 1.6.2001. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 96 
k návrhu  na   odpredaj  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta  Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov, 

v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta  Trenčín  č.  4/1998  
„Zásady  hospodárenia  s bytovým    fondom  vo vlastníctve Mesta Trenčín“, v znení noviel 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
      I. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2743 v Trenčíne, 
Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281 a na pozemku parcelné číslo 2180/39 o výmere 
455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6281, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1. byt č. 15 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

47/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13712,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3630,- Sk  Vlaste Boďovej.  

      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 4114,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 3200,- Sk. 
 
2. byt č. 46 pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

77/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 22623,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5935,- Sk Pavlovi Prummerovi   
Na zaplatenie kúpnej ceny bytu a pozemku vo výške  28558,- Sk boli použité dlhopisy 
FNM SR v hodnote  18960,- Sk, rozdiel 9598,- Sk bol zaplatený v hotovosti. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená 13.7.1999, kupujúci sa dostavil k podpisu 
kúpnej zmluvy  30.5.2001.  

  
     V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 33 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 13 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2743". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2743. 
 
     II. 
 
      Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2738 v Trenčíne, 
Ulica Šafárikova, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6264 a na pozemku parcelné číslo 2180/26 o výmere 
338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6264, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 17 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

73/1530 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20920,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8010,- Sk  Elene Gerbelovej.  

      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 6276,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2929,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2738  Ulica Šafárikova  je spolu 23 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 18 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2738 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2738". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 2738. 
 
     III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2737 v Trenčíne, 
Ulica Šafárikova, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6124 a na pozemku parcelné číslo 2180/25 o výmere 
338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6124, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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2. byt č. 17 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

73/1520 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 21583,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8140,- Sk Ferdinandovi Macharovi a manž. 
Adriane Macharovej.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2737  Ulica Šafárikova  je spolu 23 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 19 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2737 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o 
výkone správy.  
 
     IV.      
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2734 v Trenčíne, 
Ulica Šafárikova, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6177 a na pozemku parcelné číslo 2180/19 o výmere 
338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6177, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     75/2046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     20880,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6200,- Sk  Ivanovi Fialovi a  
     manž. Veronike Fialovej.  
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. . Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  6264,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2924,- Sk. 
 
2. byt č. 22 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     46/2046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     12917,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3835,- Sk Jurajovi Olišovi  a  
     manž. Jarmile Olišovej.  
     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 3875,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
     štvrťročných bezúročných  splátkach 3014,- Sk. 
   
3. byt č.  24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     70/2046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     19368,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5750,- Sk Gabriele Šramovej.  
     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 5810,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
     štvrťročných bezúročných  splátkach 2712,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2734  Ulica Šafárikova  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2734 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2734". Kupujúca vyhlásila, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2734. 
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       V. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2718 v Trenčíne, 
Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 o výmere 
455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 39 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

46/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13136,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3593,- Sk Helene Fazikovej.  

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 3941,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
     štvrťročných bezúročných  splátkach 3065,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 37 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
Zmluvu o výkone správy.  
 
     VI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2754 v Trenčíne, 
Ulica Gen. Svobodu, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5841 a na pozemku parcelné číslo 2180/46 o 
výmere 336 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5841, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 15 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

47/2073 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 13243,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3770,- Sk  Milanovi Čiepkovi a manž.  Jane 
Čiepkovej.  

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 3973,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
       pravidelných      štvrťročných bezúročných  splátkach 3090,- Sk. 
 
2. byt č. 30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

72/2073 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20496,-   
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5840,- Sk Anne Vaškovej.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.    
  
          V dome súp. č. 2754  Ulica Gen. Svobodu  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov nezostane v dome súp. č. 
2754 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené „Spoločenstvo  vlastníkov bytov  DOMOV“.  Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov DOMOV. 
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     VII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2695 v Trenčíne, 
Ulica Novomeského, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5269 a na pozemku parcelné číslo 2175/4 o výmere 
440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5269, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 8 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

93/2275 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 25919,-    
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8994,- Sk  Milanovi Peráčkovi a  Margite 
Peráčkovej do podielového vlastníctva.  

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 7776,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
      štvrťročných bezúročných  splátkach 2592,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2695  Ulica Novomeského  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 27 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 
2695 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
     VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2671 v Trenčíne, 
Ulica  Novomeského , orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4149 a na pozemku parcelné číslo 2175/5 o 
výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6160, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

64/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18971,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6200,- Sk Jánovi Gorcovi a manž. Božene 
Gorcovej.  

      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2. byt č. 36 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

76/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 22507,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7355,- Sk Dušanovi Petrušovi  a manž.  
Štefánii Petrušovej. 

     Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 6752,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
     štvrťročných bezúročných  splátkach 2626,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2671  Ulica Novomeského je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 
2671 vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou 
uzavreli Zmluvu o výkone správy.  
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     IX. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2634 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6230 a na pozemku parcelné číslo 2189/6 o výmere 
325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6230, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 29 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      46/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      13732,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3825,- Sk  Tatiane Kalabovej.   
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 4120,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných  
     štvrťročných bezúročných  splátkach 3204,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2634  Ulica J. Halašu  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2634 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela Zmluvu o 
výkone správy.  
 
     X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2602 v Trenčíne, 
Ulica Karpatská, orientačné číslo 40  a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3758 a na pozemku parcelné číslo 1713/6 o výmere 
634 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5771, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 3 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 34/1767 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 10499,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6070,- Sk Bronislave Fajtovej.  

      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
          V dome súp. č. 2602 Ulica Karpatská  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2602 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela Zmluvu o 
výkone správy.  
 
 
      XI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2507 v Trenčíne, 
Ulica Západná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5933 a na pozemku parcelné číslo 2237/65 o výmere 
483 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5933, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1.  byt č. 49 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
54/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 21667,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3535,- Sk  Tiborovi Kmoškovi a  manž. 
Jaroslave Kmoškovej .  

      Kúpna cena  bytu a   pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
          V dome súp. č. 2507 Ulica Západná  je spolu 81 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 61 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2507 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 19 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2507. 
 
    XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2468 v Trenčíne, 
Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku zast. parc. č. 2237/70 o výmere 
481 m2,  zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
2. byt č. 19   garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 

29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu   10678,- 
Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1910,- Sk  Patrícii Polónyiovej.  

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
      Po dohode s predávajúcim bola zaplatená zrážka 30 % z ceny bytu  zistenej podľa §  
      18 zákona číslo 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške  4576,- Sk 
 
     V dome súp. č.  Ulica Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo odpredaných 65 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu  a 1 bytu – viď. mat. 4Y, bod III. zostane v dome súp. č. 
2468 vo vlastníctve Mesta Trenčín 16 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468“. Kupujúca  vyhlásila, že  
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 2468. 
 
    XIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2464 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 34 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6383 a na pozemku parcelné číslo 2337/44 o výmere 
371 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6383, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 16 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

73/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 41791,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6015,- Sk  Miroslavovi Meškovi a manž. 
Daniele Meškovej.  

      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 20 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2464 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
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bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2464. 
 
     XIV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2448 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6459 a na pozemku parcelné číslo 2237/29 o výmere 
315 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6459, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  2 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

77/1877 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 48306,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6470,- Sk Kataríne Černekovej.  

      Kúpna cena    bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
          V dome súp. č. 2448  Ulica M. Bela  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2448 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2448“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2448. 
 
     XV. 
    Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2442 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6257 a na pozemku parcelné číslo 2315/11 o výmere 
583 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6257, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 17 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  

67/3548 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      39954,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5500,- Sk  Ľubomírovi  
      Adamčíkovi  a manž. Ľudmile Adamčíkovej.  
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 11986,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných      štvrťročných bezúročných  splátkach 2534,- Sk. 
 
2. byt č. 20 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  

74/3548 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 44139,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6075,- Sk  Pavlovi Ferančíkovi   a manž. 
Alene Ferančíkovej. 

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
          V dome súp. č. 2442  Ulica M. Bela  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2442 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov  2442“. Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov  2442. 
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    XVI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2390 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1,  na pozemku zast. parc. č.  2315/39 o výmere 231 
m2, a zast. parc. č. 2315/40 o výmere 228 m2, zapísaných na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 11 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 38/2691 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 56874,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3270,- Sk Marekovi Mišákovi a manž. Adriane 
Mišákovej.  

      Kúpna cena   bytu a   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
  
2.  byt č. 41 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

38/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 56977,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3275,- Sk  Andree Jurákovej.  

      Kúpna cena     pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 17093,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných      štvrťročných bezúročných  splátkach 2659,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 20 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2390. 
 
     XVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2702 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu 2702, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6206 a na pozemku parcelné číslo 2175/17 
o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6206, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

64/2942 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18618,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4765,- Sk  Vlastimilovi Kalafutovi a manž.  
Darine Kalafutovej. 

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j. 5585,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných      štvrťročných bezúročných  splátkach 2607,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2702  Ulica J. Halašu  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2702 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2702“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2702. 
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      XVIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2443 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela 2443, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6249 a na pozemku parcelné číslo 2315/12 
o výmere 438 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6249, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 16 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

73/2261 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 43259,-  
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7100,- Sk  Stanislavovi Gažovi  a manž.   
Anne Gažovej. 

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  12978,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2524,- Sk. 
 
2. byt č. 20 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

74/2261 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 43927,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7210,- Sk  Jozefovi Mikulíkovi  a manž.  
Františke Mikulíkovej. 

      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  13178,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2563,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2443  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov nezostane v dome súp. č. 2443 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2443“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2443. 
 
     XIX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190,  na pozemku zast. parc. č.  2315/28 o výmere 
271 m2,   pozemku zast. parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2, pozemku zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 260 m2, zapísaných na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 65 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      77/4920 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      55609,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6545,- Sk  Alene Balajovej.  
      Kúpna cena bytu a    pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
          V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 60 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  a 1 bytu viď. mat. 4Y, bod V. 
zostane v dome súp. č. 2345 vo vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov. Na správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345“. 
Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2345. 
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     XX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2164 v Trenčíne, 
Ulica Veľkomoravská , orientačné číslo 24 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 318  a  na pozemku zast. parc. č.  389 o 
výmere 802 m2, zapísaných na LV č. 1998, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 8 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

61/2124 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 10452,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 11550,- Sk  Bohumilovi Majzúnovi.  

      Kúpna cena  bytu a   pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
  
          V dome súp. č. 2164  Ulica Veľkomoravská  je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 
2164 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2164“. Kupujúci  vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2164. 
 
 
     XXI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1641 v Trenčíne, 
Ulica Študentská, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3740,  na pozemku zast. parc. č.  1627/262 o výmere 
698 m2,   zapísaných na LV č. 5419, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 31 pozostávajúci z   2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      66/2299 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      11489,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10030,- Sk Jozefovi Ďurianovi  
       a manž. Anne Ďurianovej. 
       Kúpna cena bytu a    pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1641  Ulica Študentská   je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostanú v dome súp. č. 1641 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o 
výkone správy.  
 
    XXII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1681 v Trenčíne, 
Ulica kpt. Nálepku, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3819 a  na pozemku zast. parc. č.  1531/65 o 
výmere 354 m2, zapísaných na LV č.5109, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 32 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      9/356 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
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      12139,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4475,- Sk  Zdenke 
       Valigurskej.  
       Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
       zaplatené 30 %, t.j.  3642,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
        pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2833,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1681  Ulica kpt. Nálepku  je spolu 40 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 38 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 1681 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1681“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 1681. 
 
     XXIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1595 v Trenčíne, 
Ulica Hurbanova,  orientačné číslo 46 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6396,  na pozemku zast. parc. č.  1627/436 o 
výmere 558 m2,  zapísaných na LV č. 6396, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 23 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      37/1252 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      7213,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8165,- Sk  Anne Brlejovej.  
      Kúpna cena bytu a    pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
          V dome súp. č. 1595 Ulica Hurbanova  je spolu 29 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 1595 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6  bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1595“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov 1595. 
 
     XXIV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1464 v Trenčíne, 
Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 17 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3950 a  na pozemku zast. parc. č.  1553/28 o výmere 
472 m2,   zapísaných na LV č.6107, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č.  5 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      79/890 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      16286,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 21050,- Sk  Stanislavovi  
       Fruhaufovi a manž. Marte Fruhaufovej.  
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. . Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  4886,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2850,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1464  Ulica M. Rázusa  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 1464 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
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bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov Rázusova 1464“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov Rázusova 1464. 
 
     XXV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1188 v Trenčíne, 
Ulica Beckovská, orientačné čísla 25 - 31 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5889 a  na pozemku zast. parc. č.  1871 o 
výmere 2280 m2,   zapísaných na LV č. 5889, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  2 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      93/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      14092,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 22990,- Sk  Imrichovi  
      Čapákovi a  manž.  Brigite Čapákovej. 
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. . Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  4228,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3288,- Sk. 
 
2.  byt č.  25  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      51/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      7668,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12510,- Sk  Libuši Kozinkovej. 
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti. . Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 2300,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2684,- Sk. 
 
      V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 55 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov  zostane v dome súp. č. 1188 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
 
     XXVI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1179 v Trenčíne, 
Ulica 28. októbra , orientačné číslo 34 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3899 a  na pozemku zast. parc. č.  1821/1 o výmere 
1753 m2,   zapísaného na LV č.5633, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  31 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      67/4568 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      9619,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12775,- Sk  Jozefovi Turekovi.  
      Kúpna cena   pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  2886,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3367,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1179  Ulica 28. októbra   je spolu 65 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 61 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 1179 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel Zmluvu o 
výkone správy.  
 
      XXVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1166 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 66 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4029 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1932/2 o výmere 521 m2,  zapísaného na LV č. 4029, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  3 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      56/1034  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      5604,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14150,- Sk Marte Horňáčkovej.  
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
       zaplatené 30 %, t.j.  1681,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
       pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3923,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 1166 Ulica Dlhé Hony je spolu 18 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1166 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 1166 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1166“. Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1166. 
 
     XXVIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné čísla 30 – 34, vrátane spoluvlastníckych podielov 
na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. 
parc. č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 1 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      70/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      10394,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16560,- Sk   Emilovi Smolkovi  
      a manž. Darine Smolkovej.    
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2.   byt č. 10 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      63/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
       9332,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14865,- Sk  Jozefovi  
       Danekovi.       
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  2800,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3266,- Sk. 
 
3.   byt č. 13 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      56/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
       8418,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13410,- Sk   Miroslavovi  

 33



       Sarkócyovi a manž. Anne Sarkócyovej. 
       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
27 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 1166 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 6 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1163. 
 
    XXIX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1162 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 22 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6324 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/1 o výmere 980 m2,  zapísaného na LV č. 6324, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  15 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      58/1999  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      9841,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14295,- Sk  Lujze Kuzmovej.  
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2.  byt č.  20 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      57/1999  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      9544,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13865,- Sk  Imrichovi Škripkovi   
      a manž. Anne Škripkovej.    
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  2863,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3341,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 1162  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
20 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1162 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 14 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 1162 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1162“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1162. 
 
     XXX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 884 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 16 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2142 a na pozemku  zast. parc. č. 1165 o 
výmere 183 m2,  zapísaného na LV č. 2142, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  5 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      72/1007  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      36916,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6559,- Sk  Jánovi Božoňovi a    
      manž. Monike Božoňovej.    
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  11075,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
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      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2585,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 884  Ulica  Hollého je spolu 14 bytov. Doteraz bolo odpredaných 13 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 884 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 884 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 884“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 884. 
 
    XXXI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  v bytovom dome súpisné číslo 882 v Trenčíne, 
Ulica Hollého, orientačné číslo 20 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014 a na pozemku  zast. parc. č. 1167 o 
výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  30 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      64/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      28442,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4835,- Sk  Pavlovi Klukovi a  
      manž. Janke Klukovej.   
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
2.   byt č.  47 pozostávajúci z  3  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
      73/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
      32221,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5475,- Sk  Vladimírovi  
      Hlávkovi a manž. Margite Hlávkovej.  
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
     V dome súpisné číslo 882  Ulica  Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 37 
bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 882 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 9 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone správy.  
  
     XXXII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 879 v Trenčíne, 
Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1786 a na pozemku  zast. parc. č. 1169 o 
výmere 461 m2,  zapísaného na LV č. 1786, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  1 - garsónka pozostávajúca z   1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho     
      podielu  34/3040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   11143,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2575,- Sk  Jánovi     
      Strakovi.   
      Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 879  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 48 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 879 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
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bolo v dome súp. č. 879 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 879“. Kupujúci vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 879. 
 
     XXXIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  v bytovom dome súpisné číslo 873 v Trenčíne, 
Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 12 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1839 a na pozemku  zast. parc. č. 1179 o 
výmere 193 m2,  zapísaného na LV č. 1839, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  9  pozostávajúci z   3   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  75/1187  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   37245,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6098,- Sk  Miroslavovi  
      Bočákovi.    
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  11174,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2608,- Sk. 
 
2.   byt č.  10  pozostávajúci z   3   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  74/1187  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   36883,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6016,- Sk  Štefanovi    
      Chlebanovi a manž. Alene Chlebanovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  11065,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2582,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 873  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 873 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone 
správy.  
 
    XXXIV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 872 v Trenčíne, 
Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2545 a na pozemku  zast. parc. č. 1180 o 
výmere 191 m2,  zapísaného na LV č. 2545, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  10  pozostávajúci z   3   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  74/1187  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   34404,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5954,- Sk  Milanovi  
      Matejkovi a manž. Danke Matejkovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  10321,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2676,- Sk. 
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     V dome súpisné číslo 872  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 12 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 872 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o 
výkone správy.  
 
    XXXV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 868 v Trenčíne, 
Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2070 a na pozemku  zast. parc. č. 1184 o výmere 
193 m2,  zapísaného na LV č. 2070, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  2      pozostávajúci z   2   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  62/1186  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   20892,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5061,- Sk  Miroslavovi  
      Galbavému a manž. Jane Galbavej. 
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 868  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 868 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo v dome súp. č. 868 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 868“. Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 868. 
 
    XXXVI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 666 v Trenčíne, 
Ulica Opatovská, orientačné číslo 43 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2457 a na pozemku  zast. parc. č. 659 o výmere 326 
m2,  zapísaného na LV č. 2457, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  32  pozostávajúci z   2   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  46/2176  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   18434,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3450,- Sk  Margite  
      Siakelovej. 
       Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súpisné číslo 666  Ulica  Opatovská  je spolu 32  bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 666 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 666 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 666“. Kupujúca vyhlásila, 
že pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 666. 
 
      XXXVII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 660 v Trenčíne, 
Ulica Legionárska, orientačné číslo 47  a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6103 a na pozemku  zast. parc. č. 1825/4 o 
výmere 706 m2,  zapísaného na LV č. 6103, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  69  pozostávajúci z   1   obytnej    miestnosti  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  41/4336  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   4331,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3260,- Sk  Ľudmile  
      Rehákovej.  
       Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súpisné číslo 660  Ulica  Legionárska  je spolu 74 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 71 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 660 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 660 založené Spoločenstvo vlastníkov bytov  v dome súpisné číslo 660 
na Legionárskej ulici „ LEGIONÁRI“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 660 na Legionárskej ulici „LEGIONÁRI“. 
 
      XXXVIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 530 v Trenčíne, 
Ulica K Výstavisku, orientačné číslo 9  a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2386 a na pozemku  zast. parc. č. 1079 o výmere 
550 m2,  zapísaného na LV č. 2386, katastrálne územie Kubra, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  7  pozostávajúci z   3   obytných    miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  71/4457  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
      cenu   29154,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4395,- Sk  Ing. 
      Vladimírovi Ježíkovi a manž. Viere Ježíkovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  8746,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2551,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 530  Ulica  K Výstavisku  je spolu 78 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 75 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 530 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 530 založené Spoločenstvo vlastníkov bytov 530“. Kupujúci vyhlásil, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 530“. 
 
  
    XXXIX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  v bytovom dome súpisné číslo 520 v Trenčíne, 
Ulica Pod Sokolice, orientačné číslo 16  a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3657 a na pozemku  zast. parc. č. 1428/13 
o výmere 386 m2,  zapísaného na LV č. 3657, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  5  pozostávajúci z   2   obytných    miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  79/967  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu  
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      cenu   11236,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15796,- Sk Antonovi  
      Gabrišovi a manž. Anne Gabrišovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatené 30 %, t.j.  3371,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2622,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 520  Ulica  Pod Sokolice  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 520 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo v dome súp. č. 520 založené Spoločenstvo vlastníkov bytov 520“. Kupujúci 
vyhlásil, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 520“. 
 
 

U z n e s e n i e  č. 97 
k Vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2001. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 98 
k návrhu na vstup Mesta Trenčín do Združenia so spoločnosťou ADOZ s.r.o., Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 
1) návrh na vstup Mesta Trenčín do Združenia so spoločnosťou ADOZ, s.r.o. Trenčín 
 
2) uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom bude nadobudnutie pozemku pod 

inžinierskymi sieťami do vlastníctva Mesta Trenčín, vzniknutého odčlenením z parc.č. 
367/2, a to bezodplatne. 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 99 
k Plánu technického zhodnotenia na úseku bytového a domového fondu na rok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 

 
Plán technického zhodnotenia na úseku bytového a domového fondu na rok 2001. 
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U z n e s e n i e  č. 100 
k návrhu novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998 – Zásady 

hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e 
 
novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998 – Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín. 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 101 
k Prerokovaniu zámeru výstavby centrálneho cintorína s krematóriom Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
1/ s ch v a ľ u j e  
 
zámer výstavby centrálneho cintorína s krematóriom mesta Trenčín 
 
2/ u k l a d á   
 

prednostke MsÚ do 31.8.2001: 
 
a) začať prípravné práce na spracovaní podkladov projektovej dokumentácie a realizácie 

investície 
b) zbilancovať i možnosti rozširovania existujúcich cintorínov v mestských častiach 

s predpokladanými kapacitami a finančnými nákladmi 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 102 

k Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
 s ch v a ľ u j e  
 
Postup pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
s opravou v čl. 2 písm. b/, ktoré bude znieť: „... zabezpečiť jeho prerokovanie v MsR, ak ide o 
uznesenie MsR a prerokovanie v MsR a MsZ, ak ide o uznesenie MsZ.“ 
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U z n e s e n i e  č. 103 
k Informácii o postupe prípravy koncepcie m.p.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

a/  b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informáciu o postupe prípravy koncepcie m.p.o. 
 
b/   u k l a d á  
 

1) zástupcovi primátora spracovať projekt zabezpečovania kultúry v meste Trenčín a 
projekt hlavného predmetu činnosti zlúčenej m.p.o. do budúceho MsZ 

2) prednostke MsÚ predložiť podklady súvisiace so zriadením rozpočtovej organizácie 
mesta Trenčín Sociálne služby do budúceho MsZ 

 
c/  n a v r h u j e 
 

1) zrušenie m.p.o. MsKS Trenčín k 31.12.2001 bez právneho nástupcu po prijatí 
koncepcie 

2) zánik m.p.o. INTEGRO Trenčín k 31.12.2001 zlúčením s MHT, m.p.o. ako 
nástupníckou organizáciou, na ktorú prechádzajú všetky práva, povinnosti a majetok 
m.p.o. INTEGRO 

3) zriadenie rozpočtovej organizácie Sociálne služby Trenčín k 1.1.2002 
 

 
U z n e s e n i e  č. 104 

k Informácii o postupe prípravy koncepcie m.p.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
n e s ch v a ľ u j e  

 
návrh MUDr. Chovanca. 

 
 

U z n e s e n i e  č. 105 
k Informácii o postupe prípravy koncepcie m.p.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
a/  b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informáciu o postupe prípravy koncepcie m.p.o. 
 
b/  s ch v a ľ u j e 

 
1/ zrušenie m.p.o. MsKS Trenčín k 1.1.2002 bez právneho nástupcu 
2/ zánik m.p.o. INTEGRO Trenčín k 1.1.2002 zlúčením s MHT, m.p.o. ako  
    nástupníckou organizáciou, na ktorú prechádzajú všetky práva, povinnosti a  
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    majetok m.p.o. INTEGRO 
 
3/ zriadenie rozpočtovej organizácie Sociálne služby Trenčín k 1.1.2002 

 
c/   u k l a d á  
 

1/ zástupcovi primátora spracovať projekt zabezpečovania kultúry v meste Trenčín  
     a  projekt hlavného predmetu činnosti zlúčenej m.p.o. do budúceho MsZ 
 
2/ prednostke MsÚ predložiť podklady súvisiace so zriadením rozpočtovej organizácie  
    mesta Trenčín Sociálne služby do budúceho MsZ 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 106 

k Správe o plnení Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Trenčín  a 
Televíziou Trenčín 

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

 
Správu o plnení Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Trenčín  a Televíziou 
Trenčín. 
 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 107 

k Správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest 
 

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

 
Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 108 

k Reštaurovaniu rímskeho nápisu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
ukladá  
 
prednostke MsÚ  

 
zapracovať do zmeny rozpočtu príspevok na reštaurovanie rímskeho nápisu vo výške 100 tis. 
Sk v termíne august 2001. 
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U z n e s e n i e  č. 109 
k Informácii primátora o mestskej polícii 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
Informáciu primátora o mestskej polícii. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 110 
k Vystúpeniu okresného vodcu Slovenského skautingu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
u k l a d á 

 
Mestskému úradu v Trenčíne, aby v spolupráci s mestskými príspevkovými organizáciami 
pripravil do budúceho zasadnutia MsZ návrh na riešenie priestorov pre Slovenský skauting 
v Trenčíne. 
 

 
 
Ing. Jozef Žiška, v.r.      JUDr. Ľudmila Štefániková, v.r. 
      primátor                         prednostka 
 mesta Trenčín      Mestského úradu v Trenčíne 
 
Dňa: 16.7.2001      Dňa: 13.7.2001 
 
 
 
Overovatelia: 
 
P. Vladimír Poruban, v.r. 
dňa: 13.7.2001  
 
 
MUDr. Vojtech Žitňan, v.r. 
dňa: 11.7.2001  
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Hrnčárová 
V Trenčíne dňa 10.7.2001 
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