
U Z N E S E N I A  
 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 28.11.2002 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 215 
k návrhu na menovanie kandidáta za riaditeľa Materskej školy na Ul. Soblahovská 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 
pani Máriu Hašíkovú za riaditeľku Materskej školy na Ul. Soblahovská v Trenčíne od 

1. decembra 2002.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 216 
 k návrhu na menovanie kandidáta za riaditeľa Školského klubu detí na Ul. 
Novomeského 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 pani Evu Dobiašovú za riaditeľku Školského klubu detí na Ul. Novomeského 
v Trenčíne od 1. decembra 2002.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 217 

 k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 b e r i e  n a   v e d o m i e 
 
 informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 218 

 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín 
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            parcela číslo 3368/4 záhrada s výmerou 132 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti MUDr.Jozefovi 
Vavrušovi a manželke Ing.Elene rod. Kuchtovej, za účelom usporiadania jestvujúcej 
záhrady a dvora, za dohodnutú kúpnu cenu  250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ..............................................      33.000,- Sk. 
  

 
 

U z n e s e n i e  č. 219 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín  – pozemku  

            parc.č.  1799/3  záhrada s výmerou  66 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Petrovi Takáčovi 
a manželke Jarmile rod. Lukačovičovej, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady, za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................  16.500,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 220 
 k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Švermovej ulici v  k. ú. Trenčín - pozemku 
parc. č. 1627/585, zast. plocha vo výmere 20 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 
075/2002 overeným dňa 05.11.2002 z pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 28 
m2 pre Andreja Brezováka s manželkou Martou v podiele 1/2 a ich syna Ing. Andreja 
Brezováka v podiel 1/2  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku a 
scelenia záhrady  
za kúpnu cenu                      ....            250,- Sk/m2, 
Celková kúpna cena                                                                       ....         5.000,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 221 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Švermovej ulici v  k. ú. Trenčín - pozemku 

parc. č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 8 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 
075/2002 overeným dňa 05.11.2002 z pôvodného pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo 
výmere 28 m2 pre Eduarda Becka s manželkou Matildou za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaného pozemku a scelenia záhrady  
za kúpnu cenu                         ....            250,- Sk/m2, 
Celková kúpna cena                                                                          ....         2.000,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 222 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

 
predaj spoluvlastníckeho podielu 2/8 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 

nachádzajúcich sa na Kukučínovej ulici v Trenčíne: 
- pozemku parc. č. 1348, zast. plocha vo výmere 340 m2, 
- pozemku parc. č. 1347/2, záhrada vo výmere 260 m2, 
- obytnom dome súp. č. 503 na pozemku parc. č. 1348 s príslušenstvom, ktoré je oplotenie a  

vonkajšie úpravy  
pre JUDr. Romana Hargaša, vedeného na LV č. 4058, vlastník Mesto Trenčín v 2/8,  
za kúpnu cenu                                                                                                ....  495.000,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 223 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

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

 
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Železničnej ulici v  k. ú. Trenčín: pozemok 

parc. č. 1508/4, zast. plocha vo výmere 90 m2 a pozemok parc. č. 1507/2, zast. plocha vo 
výmere 3 m2 pre Jozefa Igaza - TLAČIVÁ - PAPIER za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaných pozemkov a scelenia areálu  
za kúpnu cenu                 ...          1.000,- Sk/m2. 
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Celková kúpna cena                                                                        ....       93.000,- Sk.  
 
 

U z n e s e n i e  č. 224 
k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Považskej ul. v k.ú. Kubra:  
- novovytvorená parc. č. 222/2, ostatná plocha vo výmere 3460 m2 za účelom výstavby a 

prevádzkovania tenisových kurtov a športovísk so zázemím za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 
- novovytvorená parc. č. 222/3, ostatná plocha vo výmere 66 m2 za účelom výstavby a 

prevádzkovania objektu technicko-hospodárskeho zabezpečenia športovísk a detského 
ihriska za kúpnu cenu 800,- Sk/m2,  
obe odčlenené z pôvodnej parc. č. 222, ost. plocha vo výmere 4923 m2 geometrickým 

plánom č. 1099/02 overeným dňa 15.11.2002, pre Gabriela Martišku 
za celkovú kúpnu cenu ................................................................................... 1,090.800,- Sk.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 225 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

odpredaj nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov parc.č. 
3488/10 lesný pozemok o výmere 31 m2 a parc.č. 3488/11 lesný pozemok o výmere 31 m2, 
pre Miroslava Krátkeho a manž. Tatianu, obaja bytom Považská 45, Trenčín, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú rekreačné chatky vo 
vlastníctve žiadateľa, za cenu 45,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena pozemkov predstavuje ............................................. 2.790,- Sk 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 226 
 k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne : 
 
pozemok – novovytvor. parc. č. 823/40 zast. plocha o celkovej výmere 940 m2, odčlenený 
GP č. 31041833-095-02 z pozemku parc.č. 823/16, 823/18, 823/19 a 823/29, v KN všetky 
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zapís. na LV č. 1836 v prospech vlastníka SR – MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
v celosti, v správe SAMaV, Krížna 42, 821 08 Bratislava,  
 
 za 
 
pozemok – parc. č. 818 zast. plocha a nádvorie o výmere 811 m2, v KN zapís. na LV č. 1 
v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 
 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, t.j. 129 m2, bude realizovaný 
formou finančného vyrovnania, za cenu podľa znaleckého posudku. 

 
Tento majetkový prevod sa uskutočňuje za účelom realizácie investičnej akcie Mesta 

Trenčín – stavby „Križovatka ul. Pod Brezinou a ul. Partizánska“. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 227 

k návrhu na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 

 

zámenu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín - novovytvorená  

           parcela číslo  2315/501 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 20-2002 zo dňa  8.10.2002 z pôvodnej parcely číslo 
2315/349, zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  

za 

novovytvorenú parcelu číslo 2315/502 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, 

oddelenú geometrickým plánom č. 20-2002 zo dňa 8.10.2002 z pôvodnej parc.č. 2315/85, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 6321 ako vlastník BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 91101 
Trenčín  v celosti. 

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
  

 
 

U z n e s e n i e  č. 228 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e  
 

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

  
1/ investič. akcia – stavba „Príjazdová komunikácia a spevnené plochy k radovým 

garážam ul. Lavičková – Trenčín JUH“, v rámci ktorej je predmetom zverenia jej časť – 
verejná komunikácia a parkovisko, 

 
2/ pozemok v k.ú. Trenčín pod verejnou komunikáciou a parkoviskom, uvedenými 

v bode 1/ - novovytvor. parc.č. 2237/369 zast. plocha s celkovou výmerou 1.399 m˛, 
odčlenená GP č. 17/2000 zo dňa 29.05.2000, z parc.č. 2237/1, v KN zapís. na LV č. 1 
v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 
Investorom a stavebníkom stavby „Radové garáže na Lavičkovej ul. v Trenčíne“, je    

Bogner – Jurga, Vajanského č. 8, Trenčín.  
Investorom a stavebníkom verejnej komunikácie a parkoviska v rámci predmetnej 

stavby, je Mesto Trenčín. 
Obstarávacie náklady zverovanej časti stavby - verejnej komunikácie a parkoviska, 

predstavujú sumu ................................................................................................. 3,657.898,-Sk.  
Hodnota zverovaného pozemku pod stavbou s celkovou výmerou 1.399 m˛, je 

v zmysle príslušnej vyhlášky 500,-Sk/m˛. Jej celková hodnota teda predstavuje sumu 
................................................................................................................................. 699.500,-Sk. 

Celková hodnota zverovaných nehnuteľností (verej. komunikácie a parkoviska a 
časti pozemku pod nimi) predstavuje sumu .................................................. 4,357.398,- Sk. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 229 

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

z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  

súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,  nasledovný 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo 
Trenčín s účinnosťou od 01.07.2002 : 

  
1/ investič. akcia – stavba „Dostavba pobočky VšZP Trenčín, Partizánska ulica – 

SO 02 Vonkajšie parkovacie plochy na ul. Partizánska a SO 03 Vonkajšie parkovacie plochy 
na ul. Pod Brezinou“, v rámci ktorej je predmetom zverenia jej časť - verejný chodník, 

 
2/ časti pozemkov v k.ú. Trenčín pod verejným chodníkom, uvedeným v bode 1/ - 

parc.č. 998, 999/2 a 3300/1, v KN zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín 
v celosti, takto : 
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- časť pozemku parc.č.   998    s výmerou  2 m˛, 
- časť pozemku parc.č.   999/2 s výmerou  9 m˛, 
- časť pozemku parc.č. 3300/1 s výmerou 36 m˛, 
                                                     spolu ....... 47 m˛. 
  
Investorom a stavebníkom stavby, uvedenej v bode 1/, je VZP - riaditeľstvo, 

Mamateyova č. 17, Bratislava. V zmysle jej listu č. 2002/8055/494 OTS zo dňa 21.06.2002, je 
hodnota jej zverovanej časti – verej. chodníka, podľa konečnej faktúry č. 102900 zo dňa 
23.11.2000, ............................................................................................................ 122.630,- Sk. 

Hodnota zverovaných častí pozemkov pod stavbou s celkovou výmerou 47 m˛, je 
v zmysle príslušnej vyhlášky 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
................................................................................................................................... 23.500,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností (verej. chodníka a častí 
pozemkov pod ním) predstavuje sumu ............................................................ 146.130,- Sk. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 230 

k návrhu na zrušenie MsZ v Trenčíne č. 6, bod 1. zo dňa 22.02.1996 a na vyňatie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo 
Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. r u š í  
 

svoje uznesenie č. 6 zo dňa 22.02.1996 v bode 1., ktorým MsZ zverilo do správy 
v zmysle § 96 zák.č. 138/91 Zb. o majetku obcí majetok mesta Trenčín mestskej organizácii 
INTEGRO m.o. Trenčín, Štefánikova ul. č. 26, zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom Kobelárom 
za účelom plnenia predmetu jeho činnosti –Dom na Farskej ulici č. 10 (dom súp.č. 31) v k.ú. 
Trenčín, parc.č. 1178 zastavaná plocha o výmere 660 m2 
hodnota stanovená znaleckým posudkom ...................................................... 10.124.000,-Sk, 
 
2. v y n í m a 

 
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 – Dom na Farskej ulici č. 10 (dom súp.č. 51) v k.ú. 
Trenčín, spolu s pozemkom parc.č. 1178 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 660 m˛,  zo 
správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od  
01.01.2003, v hodnote k 31.12.2002 ............................................................11.907.654,47 Sk. 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 231 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Hodžova 37, Trenčín 
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 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 MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Hodžova 37, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      28.088.210,20 Sk 
z toho :HIM- budovy        ....................    26.745.081,00 Sk 
(zapísaný na LV č.7106, pozn: objekt telocvične je 
bez súp.č. ) 
 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk   
 
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
 
d) drobný hmotný majetok    ....................    2.391.597,56 Sk          

      OTE       ....................       907.807,30 Sk
  
        
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................                    0      Sk
  
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................          24.476,01 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................                   0      Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................                   0      Sk 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 232 
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 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Veľkomoravská 12, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e  
 

v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Veľkomoravská 12 , Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      16.003.998,30 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     ....................       15.338.511,00 Sk 
(zapísaný na LV č. 1217) 

 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk  
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.931.366,51 Sk
     

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................           28.414,91 Sk       
      b) zásoby potravín v hodnote    ........................          27.669,45 Sk 
      c) finančné aktíva v hodnote    .......................            96.221,37 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................           0    Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................          25.399,58 Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 233 

 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Saratovská ul.č. 10, Trenčín 
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 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 MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Saratovská ul.č. 10, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
      V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Saratovská ul.č. 10, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      18.652.210,00 Sk 
     z toho : 
     HIM budovy      ....................      18.126.862,00 Sk 
     (zapísaný na LV č. 5874) 
 
b) drobný hmotný majetok v hodnote     ....................     2.408.793,20 Sk
  

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                    0     Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    4.115.368,71 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................  2.400,00 Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        28.246,20 Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 234 

k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Dlhé Hony 1, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
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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 MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
      V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      9.800.218,40 Sk 
     z toho : 
     HIM – budovy v hodnote     .....................     8.794.388,00 Sk 
     (zapísaný na lV č. 7125) 
 
b) drobný hmotný majetok v hodnote     ....................    1.250.161,38 Sk
      

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................          16.991,16 Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    6.780.821,68 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................  3.127,00 Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        19.500,00 Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 235 

k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Kubranská cesta 80, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Kubranská cesta 80, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
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     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Kubranská cesta 80, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      13.620.129,59 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     11.498.829,00 Sk 
(zapísaný na LV č.3684) 
 
b) nehmotný investičný majetok v hodnote    ....................                0    Sk
  

      c) finančné investície v hodnote    ....................                        0    Sk 
d) drobný hmotný investičný majetok v hodnote ....................        3.345.849,65 Sk  
 
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................          16.786,30  Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    4.084.462,71  Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        28.304,40 Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 236 

k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola, Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
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V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................       7.713.399,40 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................       6.846.229,40 Sk 
(zapísaný na LV č. 5495) 
 
b) nehmotný investičný majetok v hodnote    ....................                0    Sk
  

      c) finančné investície v hodnote    ....................                        0    Sk 
d) drobný hmotný investičný majetok v hodnote ....................         2.591.837,95 Sk  

       OTE       ....................          952.318,55 Sk
  
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................            6.401,78  Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    5.940.348,04  Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        38.467,14 Sk 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 237 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 

škola, Ul. Laca Novomeského, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 

v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
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m.r.o. Základná škola, Ul. Laca Novomeského, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Ul. Laca Novomeského,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      23.290.773,05 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     22.129.818,00 Sk 
(zapísaný na LV č. 7104) 
 
b) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................      2.258.386,22 Sk 
c) OTE       ....................        1.219.274,07 Sk 
d) pomocná evidencia v hodnote    ....................           566.114,63 Sk 

 
 
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................        35.179,19   Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................      273.466,60 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         6.183,00 Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č.  238 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 

škola, Východná ul.č.9, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
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m.r.o. Základná škola, Východná ul.č. 9, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Východná ul.č. 9,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
 
 
 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      40.591.910,20 Sk 
z toho : 
HIM – budovy       .....................     39.929.381,00 Sk    
(zapísaný na LV č. 7103) 
 
b) drobný hmotný  majetok v hodnote    ....................      3.430.619,80 Sk  

 
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                    0     Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................     6.568.669,40 Sk    
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................ 25.410,- Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        18.808,-  Sk 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 239 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 

škola, Na dolinách 27, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
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     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Na dolinách 27,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      12.459.962,47 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     11.987.329,10 Sk 
(zapísaný na LV č. 1593) 
HIM – pracovné stroje      .....................          113.163,40 Sk 
HIM – prístroje       .....................          108.760,00 Sk 
HIM – inventár      .....................          250.709,97 Sk 
 
b) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................      2.286.534,04 Sk 
  
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                  0    Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................                 0    Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         7.368,00 Sk 
     b) rezervný fond v hodnote    ........................       0     Sk
  
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................       0     Sk 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 240 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 

škola, Študentská ul. č. 3, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola, Študentská ul.č. 3, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
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     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Študentská č. 3, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote           ....................        506.901,40 Sk 
       

      b) nehnuteľný majetok v hodnote    .....................   10.045.834,00 Sk 
 (zapísaný na LV č. 7105) 
      c)   finančné investície v hodnote   .....................                  0      Sk 
      d)   drobný hmotný investičný majetok v hodnote .....................    1.615.587,38 Sk 

 
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................    16.437,87 Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................   60.643,13 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................             0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote          ........................  nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................    10.370,88 Sk 
     b) rezervný fond v hodnote    ........................    0     Sk
  
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................    0     Sk 
  
 
 

U z n e s e n i e  č. 241 
k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.  Centrum 

voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e 
 
 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
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v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim 
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      1.625.706,79 Sk 
z toho :HIM- budova        ....................       211.274,00 Sk 
(zapísaný na LV č.7155,)  
 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk   
 
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.227.960,26 Sk          

 
B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................                    0      Sk
  
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................            2.198,60 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................                   0      Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................                   0      Sk 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 242 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Základná 
umelecká škola, Nám. SNP 2, Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 z v e r u j e  
 
 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.p.o. Základná umelecká škola, Nám. SNP 2, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
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     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim 
ZUŠ Nám. SNP 2 , Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      1.789.522,10 Sk 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk  
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.979.158,43 Sk
     
       

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                  0       Sk       
       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................           89.596,55 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................    3.866.375,90  Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................          16.708,00 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................          17.477,07 Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................     1.295.330,20 Sk 
 
                                                                                                        
 

U z n e s e n i e  č. 243 
 k návrhu na vyňatie tepelných zdrojov zo správy základných škôl, m.r.o. a rozšírenie 
predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TEBYS s.r.o. Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A/ v y n í m a  
 

stavebnú a technologickú časť kotolní, nachádzajúcich sa : 
a) Základná škola m.r.o., Dlhé Hony 1, Trenčín 
b) Základná škola m.r.o.,  Študentská ul. 3, Trenčín 
c) Základná škola m.r.o., Veľkomoravská ul.12, Trenčín 
d) Základná škola m.r.o., L. Novomeského, Trenčín 
e) Centrum voľného času m.r.o., Hviezdoslavova ul.č. 6, Trenčín   
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B/ s ch v a ľ u j e  
 

rozšírenie predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Tebys s.r.o. Trenčín, 
o stavebnú a technologickú časť kotolní nachádzajúcich sa : 

f) Základná škola m.r.o., Dlhé Hony 1, Trenčín 
g) Základná škola m.r.o., Študentská ul. 3, Trenčín 
h) Základná škola m.r.o., Veľkomoravská ul. 12, Trenčín 
i) Zákaldná škola m.r.o., L. Novomeského, Trenčín 
j) Centrum voľného času m.r.o., Hviezdoslavova ul.č. 6, Trenčín 
k) Materská škola, Nešporova ul. 16, Trenčín 
l) Matarská škola, Švermova ul. 24, Trenčín 
m) Materská škola, Stromova ul. 3, Trenčín 
n) Materská škola , Kubranská cesta 20, Trenčín 
o) Materská škola, Hanzlíkovská ul., Trenčín 
p) Materská škola, Pri parku 10, Trenčín   
q) Materská škola, Medňanského ul. 9, Trenčín 

 
     Hodnota stavebnej a technologickej časti kotolne bude upresnená v protokoloch 

o odovzdaní a prevzatí majetku a v dodatku k Zmluve o nájme a výpožičke hnuteľných 
a nehnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a Tebys s.r.o. Trenčín. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 244 
 k návrhu na vyňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy 
m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v y n í m a  
 

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 28.8.1997 uznesením č. 113, nehnuteľný majetok, ktorý bol 
zverený do správy m.p.o. Integro, Soblahovská 65, Trenčín uznesením  MsZ č. 6 zo dňa 
22.2.1996 – objekt sociálnej budovy so súp.č. 351, nachádzajúci sa na ul. Kasárenskej 
v Trenčíne, k.ú. Zlatovce, spolu s pozemkom parc.č. 1449 zastavaná plocha o výmere 
782 m2, zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo v Trenčíne, s účinnosťou od 1.12.2002, 
v hodnote : 

r) objekt sociálnej budovy s.č. 351  v zostatkovej hodnote k 30.11.2002 ................0,- Sk 
s) pozemok parc.č. 1449 o výmere 782 m2 v hodnote  ................................246.330,- Sk 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 245 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Školské 
zariadenia mesta Trenčín 
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 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 MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, ktorého zriaďovaciu listinu  schválilo MsZ 
v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 111. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu medzi odovzdávajúcim  Okresným úradom v Trenčíne 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
 
Organizácie bez právnej subjektivity: 

 
Materská škola Trenčín, Nešporova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Nešporova ulica 
Materská škola Trenčín, Gagarinova ulica 
Materská škola Trenčín, Švermova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Švermova ulica 
Materská škola Trenčín, Legionárska ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Legionárska ulica 
Materská škola Trenčín, Považská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Považská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej  
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. M. Turkovej 
Materská škola Trenčín, Soblahovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská ulica 
Materská škola Trenčín, Šmidkeho ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šmidkeho ulica 
Materská škola Trenčín, Šafárikova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova ulica 
Materská škola Trenčín, Ul J. Halašu 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. J. Halašu 
Materská škola Trenčín, Stromova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Stromova ulica 
Materská škola Trenčín, Opatovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Opatovská ulica 
Materská škola Trenčín, Kubranská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Kubranská ulica 
Materská škola Trenčín, Zlatovecká ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Zlatovecká ulica 
Materská škola Trenčín, Medňanského ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Medňanského ulica 
Materská škola Trenčín, Orechovská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul Pri parku 

 21



Śkolská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul Pri parku 
Materská škola Trenčín, Hanzlikovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Hanzlikovská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul. Niva 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Niva 
Materská škola Trenčín, Na  dolinách 
Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra 
Základná škola Trenčín, Potočná ulica 
Klub mládeže Trenčín, Gagarinova ulica 
Klub mládeže Trenčín, Novomeského ulica 
Stredisko služieb škole Trenčín, Kukučínova ulica 
   

 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      50.636.963,65 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     ....................       44.617.485,-Sk 
(zapísaný na LV č. 4278, k.ú. Trenčín, 
LV č. 5715, k.ú. Trenčín, LV č. 1286 k.ú. Hanzliková, 
LV č. 1369 k.ú. Hanzliková,LV č. 1176 k.ú. Kubra, 
LV č.  872 k.ú. Orechové, LV č. 997 k.ú. Opatová, 
LV č. 2 k.ú. Trenč. Biskupice, LV č. 944 k.ú. Istebník) 
 

 
a) drobný hmotný majetok    ....................     9.779.685,69  Sk  
b) operatívno-techn. evidncia    ....................     4.026.085,22  Sk 
c) pomocná evidencia     ....................     1.424.579,16  Sk
          
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................         922.827,74 Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................          595.327,25 Sk  
      c) darovací účet      ......................            13.752,10 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................    neprechádzajú
              
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      neprechádzajú 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................          49.460,- Sk 
 
 
  

U z n e s e n i e  č. 246 
 k návrhu na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola Trenčín, Ul. 1. mája 

 22



 
 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 MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
m.r.o. Základná škola Trenčín, Ul. 1 mája, ktorého zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle vypracovaného delimitačného protokolu medzi odovzdávajúcim Okresným úradom 
v Trenčíne a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      3.202.864,95 Sk 
z toho :HIM- budova        ....................    3.022.482,- Sk 
  
 
b) drobný hmotný majetok      ....................     1.500.000,99 Sk                 
c) operatívno-techn. evidencia    ....................        644.803,34 Sk 
c) pomocná evidencia     ....................      299.498,17 Sk 
 
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................                    0      Sk
  
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 
E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................            2.945,- Sk       
      
  
 

U z n e s e n i e  č. 247 
 k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel 
  

 23



 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A. s ch v a ľ u j e  
 
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1182 v 
Trenčíne, Ulica Strojárenská, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6996 a na pozemku parcelné 
číslo 1934/2 o výmere 540 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 3812, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 61/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 7.876,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.670,- Sk   
     Ľubomírovi Králikovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatených 30 %, t.j. 2.363,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach vo výške 2.757,- Sk. 
V dome súp. č. 1182  Ulica Strojárenská  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182". 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. 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  33, 35 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7067, na pozemku zast.  parc. 
číslo 2315/57 o výmere 229 m2 a na pozemku parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných 
na LV č. 7067, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

t) byt č.  14 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
39/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
30.274,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.290,- Sk         Alene 
Mičiakovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
u) byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
29.999,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.265,- Sk         Magdaléne 
Maďarovej. 

           Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 

v) byt č.  30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
58.495,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.360,- Sk         Miroslavovi 
Majerovi a manž. Jarmile Majerovej. 

           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
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           zaplatených 30 %, t.j. 17.549,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.560,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  34 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2343 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. 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. 
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
2344 v Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 37 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, na pozemku zast.  parc. 
číslo 2315/60 o výmere 232 m2  a pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 229 m2, 
zapísaných  na LV č. 7049, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
 
1. byt č. 24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
61.492,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.440,- Sk  Vlaste Kopuncovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 18.448,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.532,- Sk. 
  
2. byt č. 30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
61.492,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.440,- Sk  Petrovi Martošovi 
a manž. Alene Martošovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 18.448,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.532,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30  bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2344 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  16 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". 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  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 41 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, na pozemku zast. parc. číslo 2315/28 
o výmere 271 m2,   na pozemku zast parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 
2315/30 o výmere 260 m2, zapísaných  na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
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1. byt č. 20 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    53.057,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.635,- Sk  
    Ing. Jozefovi Božíkovi a manž. Oľge Božíkovej.         
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 15.917,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.653,- Sk. 
 
2. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    53.016,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.630,- Sk  
    Eve Samešovej.         
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 15.905,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.651,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 66 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". 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. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2390 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 14, 16 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6701, na pozemku zast. parc. 
číslo 2315/39 o výmere 231 m2 a   zast parc. č. 2315/40 o výmere 228 m2, zapísaných  na LV 
č. 6701, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 
 
1. byt č. 28 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu        
    72.039,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.500,- Sk   
    Emílii Kelešiovej.      
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 21.612,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.522,- Sk. 
 
2. byt č. 13 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu        
    72.421,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.525,- Sk   
    Jane Civáňovej.      
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 21.726,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.535,- Sk. 
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V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  33 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov  zostane v dome súp. č. 2390 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 13 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". Kupujúci vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome.  
 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie 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 1735 m2,   zapísaného na LV č. 5633, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra  Trenčín 
 
3. byt č.  32 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 87/4568 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu 12.465,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16.555,- Sk   
     Ľubošovi Faltýnkovi a manž. Blanke Faltýnkovej.  
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny bolo  
     zaplatených 30 %,  t.j. 3.740,- Sk, zostatok kúpnej  ceny   bude zaplatený    
     v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.909,-  Sk . 
V dome súp. č. 1179  Ulica 28. októbra   je spolu 65 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 64 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  nezostane v dome súp. č. 1179 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o., Nám. sv. Anny č. 3, Trenčín, 
s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone správy.  
 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2425 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo 1, 5 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6034,  na pozemku zast. parc. 
č.  2237/27 o výmere 596 m2,  zapísaného na LV č. 6034, katastrálne územie Trenčín,  na 
Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 41  pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 81/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 47.739,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.790,- Sk   
      Vladimírovi Križkovi a manž. Vlaste Križkovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatených 30 %, t.j. 14.322,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.571,- Sk. 
 
2.   byt č. 8  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 74/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 43.449,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.180,- Sk   
      JUDr. Milanovi Kučerovi a manž. Eleonóre Kučerovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
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      zaplatených 30 %, t.j. 13.035,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.535,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2425  Ulica Východná  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2425 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na  správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2425“. 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. 
 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie 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 Správe katastra Trenčín 
 

w) byt č. 27 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
67/2253 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
38.262,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.570,- Sk Ivanovi Uherkovi 
a manž. Eve Uherkovej.  

           Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
           zaplatených 30 %, t.j. 11.479,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.679,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2444  Ulica M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2444 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2444". 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. 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie 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 Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č.  13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

67/1877 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 39.292,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.650,- Sk   
Monike Orsághovej. 

     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2. byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

77/3756 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 44.995,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.470,- Sk   
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Danielovi Srncovi a manž. Soni Srncovej. 
     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 13.498,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.625,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2448  Ulica M. Bela  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 19 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2448 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2448“. 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. 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2462 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 26 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6354 a na pozemku parcelné číslo 2337/41 
o výmere 583 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6354, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 23 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    67/3554 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    38.538,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.505,- Sk   
    Zdenke Klinčokovej.     
    Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
V dome súp. č. 2462  Ulica M. Bela  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2462 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2462". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2464 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 36 a spoluvlastníckeho podielu 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 Správe katastra Trenčín 
 
3. byt č. 29 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

69/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 36.193,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.645,- Sk  Štefanovi Šlahorovi a manž. 
Jane Šlahorovej.  

      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny bolo  
      zaplatených 30%, t.j. 10.858,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený  
      v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.534,- Sk.  
 
V dome súp. č. 2464  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2464 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. 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. 
 
 
XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 
o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

x) byt č. 59 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
10.693,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.910,- Sk       Marte 
Bergmannovej. 

            Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 3.208,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.743,-  
           Sk.  

 
y) byt č. 38 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 

29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
10.678,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.910,- Sk       Marcelovi 
Šulekovi. 

            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 

V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 74 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "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. 
 
 
XIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie 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 Správe katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  42 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21.667,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.535,- Sk   
     Pavlíne Macharovej. 
     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
     bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.500,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
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     zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.528,-  
     Sk.  
 
V dome súp. č. 2507  Ulica  Západná  je spolu 77 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 66 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2507 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 
o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

z) byt č. 30  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 
30/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu cenu  
8.334,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.280,- Sk    
Ing. Petrovi Lojdlovi . 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty.  Kupujúci poveril výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou 
uzavrel zmluvu o výkone správy. 
 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2719 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo  3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6140 a  na pozemku zast. parc. č.  2180/24 
o výmere 455 m2,   zapísaného na LV č. 6140, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

aa)  č. 44   pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho               podielu  
69/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
19.485,- Sk    a   na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu 5.370,- Sk, Jaroslavovi 
Markovičovi a manž. Božene Markovičovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2719  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 2719 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2719". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení  domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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XVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1147 v 
Trenčíne, Ulica Inovecká, orientačné číslo  48 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4095 a  na pozemku zast. parc. č.  1873 o 
výmere 422 m2,   zapísaného na LV č. 6200, katastrálne územie Trenčín, na Správe  katastra  
Trenčín 
 

bb)  č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho               podielu  
82/922 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.071,- Sk    a   na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu 18.710,- Sk 
Miroslavovi Nedomovi a manž. Ludmile Nedomovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1147  Ulica Inovecká  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 1147 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1147". 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. 
 
 
 
 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 38 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

cc) byt č. 25 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu 84/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 12.531,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 19.960,- Sk          
Jozefovi Kendralovi a manž. Márii Kendralovej.          

           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 3.759,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.924,-  
           Sk.   

 
V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 34 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1163 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome súp. č. 
1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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XVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1704 v 
Trenčíne,  Ulica 17. novembra orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  2998, na pozemku parcelné 
číslo 1528/74 o výmere 356 m2,   priľahlých pozemkov zast.  parc. č.1528/55 o výmere 402 
m2 a zast. parc. č. 1528/56 o výmere 442 m2 zapísaných  na LV č. 6263, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 71/946 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
12.093,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 45.165,- Sk   
Magdaléne Lehockej. 

     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súp. č. 1704  Ulica  17. novembra  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 8 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1704 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  3 byty. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila zmluvu o výkone 
správy. 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie  v dome súpisné číslo 311 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné čísla  5 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 657/1 o 
výmere 466 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 m2  zapísaných na 
LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 10   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
    podielu  79/1144 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
    kúpnu cenu  18.672,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk   
    Igorovi Strakovi a manž. Eve Strakovej. 
    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 311  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 9 garáží.  Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných  9 bytov a 1 garáž. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu   zostanú v dome 
súp. č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty a 8 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemkov  zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie 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 Správe katastra Trenčín 

 
1. byt č. 25 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    64/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
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    18.720,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.955,- Sk  
    Mariánovi Kováčikovi a manž. Jozefe Kováčikovej.   
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j.   5.616,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach vo výške 2.621,- Sk. 
    
V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 38 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2734 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". 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. 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 686 v 
Trenčíne, Ulica Pádivého, orientačné číslo  5 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2472 a  na pozemku zast. parc. č.  644/1 o 
výmere 221 m2,   zapísaného na LV č. 2472, katastrálne územie Kubra, na Správe katastra 
Trenčín 
 
2. byt č.  19  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  46/964 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  31.164,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.245,- Sk    
      Márii Markovskej.       
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 686  Ulica  Pádivého  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 21 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 686 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 686". Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2670 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo  10 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3753 a  na pozemku zast. parc. 
č.  2175/13 o výmere 440 m2,   zapísaného na LV č. 6074, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

dd) byt č.  2  pozostávajúci zo   4 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
           podielu  76/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
           kúpnu cenu  21.719,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.770,- Sk    
           Alene Kozákovej.       
           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.516,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.534,-  
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           Sk.   
 
V dome súp. č. 2670  Ulica  Novomeského  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2670 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2670". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie 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 Správe 
katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  8  pozostávajúci z   3   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  74/1187  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu   cenu   31.924,-Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.954,- Sk   
      Helene Volníkovej.  
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súpisné číslo 872  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 872 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela Zmluvu o 
výkone správy.  
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2720 v 
Trenčíne, Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6168 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/31 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6168, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    73/2038 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20.260,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.025,- Sk   
    Jánovi Repiskému. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j.   6.078,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.837,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2720  Ulica  Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2720 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1188 v 
Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo  29, 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,   zapísaného na LV č. 5889, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 19 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  82/4629 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 12.345,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.140,- Sk     
      Vladimírovi Chlapíkovi a manž. Viere Chlapíkovej. 
      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
2. byt č. 27 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  71/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10.715,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 17.480,- Sk     
      Jaroslavovi Kochánkovi a manž. Lýdii Kochánkovej. 
      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 59 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2  bytov  zostanú v dome súp. č. 1188 
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.  
 
 
 
XXVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2750 v 
Trenčíne, Ulica Gen. Svobodu, orientačné číslo 13 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4853 a  na pozemku zast. parc. 
č.  2180/192 o výmere 445 m2,   zapísaného na LV č. 4853, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 20 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  46/2804 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 13.471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.689,- Sk     
      Alici Gerhátovej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená  v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatených 30 %, t.j.  4.041,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.144,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2750  Ulica Gen. Svobodu je spolu 40 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 2750 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
Zmluvu o výkone správy.  
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XXVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1635 v 
Trenčíne, Ulica Nábrežná, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5635 a na pozemku parcelné číslo 
1627/113 o výmere 2238 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5635, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
3. byt č. 84 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/7780 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 100.697,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.003,- Sk  
Andrejovi Širilovi.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 05.11.2002  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Uvedený byt 
sa predáva ako byt voľný. 
 
V dome súp. č. 1635 Ulica  Nábrežná je spolu 116 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 113 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1635 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.  
 
 
 
 
 
XXVIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o 
výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

ee) byt č. 19 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        
kúpnu cenu 127.446,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.660,- Sk   
Ľudmile Zemanovičovej.          
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 38.234,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.549,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúca vyhlásila, že správu 
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spoločných častí a zariadení  domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 879 
v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1786 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1169 o výmere 461 m2,  zapísaného na LV č. 1786, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 

 
1.   byt č.  25 pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  

34/3040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
179.083,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.987,- Sk          Mariánovi 
Jakušovi.   

       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 05.11.2002  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Uvedený byt 
sa predáva ako byt voľný. 
 
V dome súpisné číslo 879  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 879 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 879 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 879“. 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. 
 
 
 
XXX. 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 373 Ulica Štefánikova  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373" a výšku mesačnej  úhrady za  byty, ktoré zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 

                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 10,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
10 51,30 308,- 513,- 150,- 663,- 154,- 509,- 
11 54,75 297,- 548,- 150,- 698,- 149,- 549,- 
14 60,40 312,- 604,- 150,- 754,- 156,- 598,- 
 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
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B1.   b e r i e    n a   v e d o m i e   
 

uzatvorenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 
10, 12, 14 Trenčín. V uvedenom dome sa nachádza CO kryt, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Trenčín – v správe MHT, m.p.o. v zmysle uznesenia MsZ v Trenčíne č. 6, zo dňa 22.02.1996.   
 
 
B2.   u k l a d á 
 

Mestskému hospodárstvu Trenčín, m.p.o. uzatvoriť zmluvu so Spoločenstvom 
vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín, predmetom ktorej bude 
úhrada poplatkov za CO kryt nachádzajúci sa v uvedenom dome. 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka, t.j. pre MHT, m.p.o. ako 
správcu CO krytu sa bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o 
výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 248 
 k novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2003 o určovaní a vyberaní dane 
z nehnuteľností na území mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 novelizáciu VZN č.1/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností na území mesta 
Trenčín s tým, že v článku 8 – Sadzby dane za odstavec 3 doplniť odstavec 4: 
 
Správca dane vzhľadom na odlišné podmienky na užívanie nehnuteľností (horšia občianska 
vybavenosť z dôvodu nevybudovaného verejného vodovodu, verejnej kanalizácie miestnej 
komunikácie s prašnou povrchovou úpravou) znižuje koeficient na stavby na bývanie a na 
ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 3,5 v jednotlivých častiach mesta: 
 

a) Záblatie 
b) Zlatovce – ul. Malozáblatská, Severná, Psotného a Okružná  
c) ul. Bratislavská RD č. 52, 58, 66, 78, 88, 94, 100 
d) časť Istebník ul. Jahodová, Matice Slovenskej č.58, Hrádzová ul., Vlárska RD č. 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 63, 65, ul. Kasárenská 
e) Horné Orechové 
f) ul. Jasná RD č. 10, 14 
g) Nozdrkovce 
h) Opatová 
i) Kubrica 
j) časť Kubra okrem ul. Kubranskej po RD č. 127 a ul. M. Derku 
k) časť Biskupice – ul. Bottova, Úzka ul., Legionárska RD č.107, 109, 111, 113, 115 
l) Belá 

 
Článok 8 odstavec č.4 zmeniť na č.5 
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U z n e s e n i e  č. 249 
 k novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003 o miestnych poplatkoch na 
území mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 novelizáciu VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 250 
 k návrhu na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 o podmienkach 
držania psov v Meste Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e 
 
 návrh na novelizáciu VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín, 
v článku 4 – Vodenie psov takto: 
 
a/ ods. č. 5 – na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke, každý 
nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok. 
 
b/ ods. č. 6 –  vstup so psom je v meste zakázaný: písm.c/ - bez vôdzky do vozidla verejnej 
dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo zhlukujú ľudia a ak ide o psa bez výcviku, ktorý 
by mohol ohroziť zdravie iných zvierat, alebo bezpečnosť ľudí aj bez náhubka. 

U z n e s e n i e  č. 251 
 k návrhu na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na 
úseku vodovodov a kanalizácií do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s ch v a ľ u j e  
 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, a v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, 

 
  zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku 
vodovodov a kanalizácií, do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
s účinnosťou od 01.01.2003, v účtovnej hodnote 10,517.788,59 Sk za podmienky, že dôjde 
k navýšeniu základného imania a.s. TVK. 
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Ide o nasledovný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín v účtovnej hodnote : 
 

1. Kultúrny dom Kubrica – prípojka vody + kanalizácia a septik v sume  252.857,00 Sk, 
2. Ul. Na Vinohrady – SO 102 kanalizácia - prípojky v sume .................. 1,245.947,90 Sk, 
3. Konštrukta Industry, a.s. Trenčín – pripojenie na ms. vodovod (rekonštrukcia pre 

b.j.) v sume ................................................................................................... 689.397,00 Sk, 
4. Splašková kanalizácia ul. Široká, Hrabovská, k.ú. Trenčín v sume ... 5,627.045,09 Sk,  
5. MŠ + Kultúr. stredisko Kubrá – prípojka kanalizácie v sume .............. 179.999,60 Sk, 
6. Obyt. dom Veľkomoravská ul. Trenčín v celkovej sume ........................ 711.996,10 Sk,  

z toho SO 02 – verejný vodovod - prípojka  v sume ..................................... 95.995,00 Sk,  
                 SO 08 – vonk. kanalizácia – prípojka v sume ................................... 616.001,10 Sk,   
7.  Ul. Kn. Pribinu č. 26 – prípojka pit. vody z verej. vodovodu v sume ...... 75.573,90 Sk, 
8. Rekonštrukcia byt. domov ul. Štefánikova č. 381, 382 Trenčín v celkovej sume 

.................................................................................................................... 1,237.832,00 Sk, 
z toho SO 102 – prípojka vody v sume ......................................................... 257.169,00 Sk,  

                 SO 103 – prípojka kanalizácie v sume .............................................. 980.663,00 Sk,   
9.  Kanalizač. zberač Kubrá – kanalizač. prípojky č. 1    v sume ............... 497.140,00 Sk, 
 
v celkovej sume ........................................................................................... 10,517.788,59 Sk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 252  
k návrhu na určenie výšky nájomného v obytnom dome na Ul. Kasárenská v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
výšku nájomného na byty v obytnom dome na Ul. Kasárenská v Trenčíne, vo výške  

50 % z maximálneho mesačného nájomného, podľa predloženého návrhu: 
 
Byt celková obstarávacia Max.roč.nájom Ročný nájom Max. mesačný Mesač.nájom 
 plocha cena bytu 5% z obst. ceny bytu 50 % zľava nájom 50 % zľava 
 m2 Sk v  Sk Sk Sk Sk 
       
č.1 42,71 631540 31577 15789 2631 1315 
č.2 21,25 314217 15710 7856 1309 655 
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č.3 20,04 296326 14816 7408 1234 617 
č.4 20,05 296473 14824 7412 1235 618 
č.5 27,98 413732 20686 10343 1723 862 
č.6 25,57 378096 18904 9452 1575 788 
č.7 33,54 495946 24797 12399 2066 1033 
č. 8 30,42 449812 22490 11245 1874 937 
č.9 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.10 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.11 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.12 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.13 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.14 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.15 25,44 376174 18809 9405 1567 784 
č.16 33,85 500530 25026 12513 2085 1043 
       
Spolu 428,15 6330924 316539 158272 26311 13188 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 253 
k návrhu na Vstup do združenia 1. Mesto Trenčín, 2. Západoslovenská energetika, 3. 

Juraj Vlčák pre financovanie stavby „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN 
prípojka, objekt SO-05 elektrická káblová prípojka NN“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s ch v a ľ u j e  
 

Vstup do združenia pre financovanie stavby a odpredaj stavby  „Sociálne byty ul. 
Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN prípojka, objekt SO-05 elektrická káblová prípojka 
NN“ medzi Mestom Trenčín, Západoslovenskou energetikou, a.s. Bratislava a p. Jurajom 
Vlčákom, Sibírska 20, Trenčín.  
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U z n e s e n i e č. 254  

k návrhu Organizačného poriadku Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
Organizačný poriadok Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 255 

k Hokejovému klubu DUKLA Trenčín, n.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e 
 

1. Uzatvorenie Zmluvy o nájme Zimného štadióna na Sihoti, Trenčín s Ministerstvom 
obrany SR vrátane hnuteľného majetku nevyhnutného pre zabezpečenie prevádzky a činnosti 
zimného štadióna do doby prevodu majetku štátu na Mesto Trenčín 
 
2. Prostriedky vo výške 4 500 tis Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti zimného 
štadióna v I. polroku 2003 v rámci Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
 
3. Zastúpenie Mesta Trenčín v n.o. Hokejový klub Dukla Trenčín 

 
 
 
 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 256 

 k Futbalovému klubu Laugarício a.s. Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 v zmysle zachovania futbalových tradícií v meste Trenčín   
 
A/  s c h v a ľ u j e 
 
1. Na základe § 7 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ 
v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113 prijatie daru – investičný majetok v hodnote 
13.235.016,80 Sk od FK Ozeta Dukla Trenčín. 
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2. Poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín, a.s. na podporu mládežníckeho futbalu vo 
výške 1,7 mil. Sk na rok 2002 a poskytnutie dotácie pre FK TTS vo výške 300 tis. Sk  na rok 
2002 v súlade s VZN č. 3/1999 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu Mesta 
Trenčín.  
 
3. Vyňatie FŠ na Sihoti zo správy MHT, m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 1.1.2003. 
 
4. Výpožičku majetku Mesta Trenčín „FŠ na Sihoti“ FK Laugarício Trenčín, a.s. na obdobie 5 
rokov s účinnosťou od 1.1.2003. 
 
5. S účinnosťou od 1.1.2003 prevzatie všetkých zamestnancov MHT, m.p.o. (9) 
zabezpečujúcich prevádzku FŠ na Sihoti do FK Laugarício.  
 
6. Ukončenie Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi FK Ozeta Dukla Trenčín a MHT, m.p.o. k 
31.12.2002.  
 
7. Poskytnutie dotácie v roku 2003 vo výške 5 mil. Sk na zabezpečenie prevádzky FŠ.  
 
8. Poskytnutie dotácie v roku 2003 vo výške 4 mil. Sk na podporu mládežníckeho futbalu 
v Trenčíne. O rozdelení týchto prostriedkov pre jednotlivé subjekty pôsobiace 
v mládežníckom futbale na území mesta Trenčín  rozhodne mestské zastupiteľstvo.  
 
9. Poskytnutie dotácií v zmysle bodu 2, 7, 8 za podmienky zastúpenia Mesta 
Trenčín v orgánoch FK Laugarício, a.s. 
 
 
b/  o d p o r ú č a  
 
1. novému MsZ menovať zástupcov Mesta Trenčín v orgánoch FK Laugarício (jedného člena 
do dozornej rady a jedného člena do predstavenstva) 
 
2. novému MsZ v Trenčíne zvážiť vstup Mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício 
Trenčín, a.s. 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 257 
k Vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2002 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2002.  

 
  

 
 

U z n e s e n i e č. 258 
k návrhu na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
s ch v a ľ u j e  

 
1. Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
2. Použitie finančných prostriedkov z vytvoreného rezervného fondu:  
 
a) v súlade s § 25 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov vo výške 2 mil. Sk na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre MHT, 
m.p.o. Trenčín do 31.3.2003 na úhradu záväzkov, ktoré má organizácia k dnešnému dňu 
v evidencii, poskytnutá návratná finančná výpomoc neznižuje výšku rezervného fondu.  

 
b) v súlade s § 30 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov vo výške 1 700 tis. Sk na poskytnutie dotácie  FK Laugarício Trenčín, a.s. 
a nenávratného finančného príspevku vo výške 300 tis. Sk pre FK TTS Trenčín, na 
podporu mládežníckeho futbalu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 259 
 k návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. s ch v a ľ u j e  
 
A/ Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 s nasledovnými zmenami:  
 
Zmeny rozpočtu schválené na rokovaní MsZ 28.11.2002:            
Bežné príjmy - odvody MHT m.p.o.          -1 650
Bežné výdavky - FK Laugarício a.s.- na prevádzku futbal.štadióna v roku 2003 5 000
Bežné výdavky - podpora mládežníckeho futbalu v TN - o použití rozhodne MsZ 4 000
Bežné výdavky - Zimný štadión - prevádzka v I.polroku 2003          4 500
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Bežné výdavky - MHT m.p.o. - príspevok          -5 650
Kapitálové výdavky-riadok73-Zariadenia soc.služieb-staroba-výpočtová 
technika 

60

Kapitálové výdavky - riadok29 - MK Niva - Opatová - projektová dokumentácia -78
Kapitálové výdavky - riadok30 - Parkovisko Ul.1.mája - projektová 
dokumentácia 

-260

Kapitálové výdavky - riadok38 - Zastávka MHD na Ul.Gen.Svobodu - realizácia 
akcie 

260

Prevody z mimorozpočtových fondov          9 500
      - z rezervného fondu          7 610
      - prevod HV za rok 2002          1 890
 
 
B/  Použitie finančných prostriedkov vo výške 7 610 tis. Sk z vytvoreného rezervného 
fondu v súlade s § 30 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov na podporu mládežníckeho futbalu v Trenčíne, o použití rozhodne MsZ v Trenčíne, 
poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín na prevádzku futbalového štadióna v roku 2003 
a na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna na I. polrok 2003. 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 260 
k návrhu na zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1.  s ch v a ľ u j e  
 
 vytvorenie spoločného obecného úradu so sídlom v Trenčíne na zabezpečenie činností 
prechádzajúcich zo štátnej správy na samosprávu  
 
2. u k l a d á  
 
 prednostke MsÚ pripraviť podklady pre zmluvné zabezpečenie vzniku spoločného 
obecného úradu v súlade s § 20a  ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
do 27.12.2002.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 261  
k Správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť.  
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U z n e s e n i e  č. 262 
k návrhu na náhradu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2001 primátorovi mesta 

Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
preplatenie dovolenky za rok 2001 v počte 14 dní v zmysle predloženého návrhu  

a v súlade s  § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.  
 

 
 
 
 
 

Ing. Jozef  Ž i š k a      JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á  
         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne  
 
     
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
p. Miloš  Š n a j d r 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 29.11.2002  
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