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U Z N E S E N I A  
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 

dňa 29. októbra 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

U z n e s e n i e  č. 499 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v súlade s § 9a ods. 8 

písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 2162/53, zast. plocha vo 

výmere 4 m2 pre Petra Masaryka za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod garážou  za cenu 26,55 €/m2 ( 800,- Sk/m2), v súlade s  § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko  ide o pozemok 
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
Celková kúpna cena       ....    106,20 €,  (3.199,- Sk) 

 
 
  

U z n e s e n i e  č. 500 
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa s § 9a ods. 8 

písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. u r č u j e 
 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj nehnuteľnosti – pozemku 

v k.ú. Záblatie, novovytvorená parc.č. 801/251 zastavaná plocha o výmere 113 m2, odčlenená 
GP č. 36335924-62-06, vyhotoveným dňa 29.7.2009 z EKN parc.č. 345, pre Pavla Kotrasa 
rod. Kotrasa, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je  oplotený 
a využívaný  žiadateľom ako záhrada  a tvorí neoddeliteľný celok s jeho pozemkami, za cenu 
8,50 €/ m2 ročne 
 

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

2.  s c h v a ľ u j e   
 

predaj nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú. Záblatie, novovytvorená parc.č. 801/251 
zastavaná plocha o výmere 113 m2, odčlenená GP č. 36335924-62-06, vyhotoveným dňa 
29.7.2009 z EKN parc.č. 345, pre Pavla Kotrasa rod. Kotrasa, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý je  oplotený a využívaný  žiadateľom ako záhrada  a tvorí 
neoddeliteľný celok s jeho pozemkami, za cenu 8,50 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................960,50 € 
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U z n e s e n i e  č. 501 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa s § 9a 

ods. 1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, predaj nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena v 
prospech Mesta Trenčín spočívajúce v zachovaní prístupu k záhradkovej osade – pozemku v 
k.ú. Trenčín – parc.č. 3487/14 ostatná plocha  o výmere 149 m2 pre Welington Real, a.s., za 
účelom vybudovania prístupovej komunikácie k pripravovanej výstavbe obytných domov, za 
kúpnu cenu  9,95,- €/m2 (300,- Sk/m2). 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................ 1.482,55,- € (44.663,- Sk) 

 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 502 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín podľa s § 9a 

ods. 8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín 
(lokalita Partizánska ul.) : 

 
a) novovytvorená parc.č. 3487/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, 

odčlenená GP č. 17905095-046-09 z parc.č. 3487/9 zastavaná plocha o výmere 140 
m2, do výlučného vlastníctva pre Ing. Dagmar Urbanovú rod. Urbanovú za kúpnu 
cenu 9,95 €/m2 (300,- Sk/m2), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 129,35,- €, 

 
b) novovytvorená parc.č. 3487/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 

odčlenená GP č. 17905095-046-09 z parc.č. 3487/9 zastavaná plocha o výmere 140 
m2, do výlučného vlastníctva pre Bc. Evu Foltánovú rod. Foltánovú za kúpnu cenu 
9,95 €/m2 (300,- Sk/m2), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 109,45,- €, 

 
c) novovytvorená parc.č. 3487/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 

odčlenená GP č. 17905095-046-09 z parc.č. 3487/9 zastavaná plocha o výmere 140 
m2, do výlučného vlastníctva pre Viktora Jánošíka za kúpnu cenu 9,95 €/m2 (300,- 
Sk/m2), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 109,45,- €, 
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d) novovytvorená parc.č. 3487/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 
odčlenená GP č. 17905095-046-09 z parc.č. 3487/9 zastavaná plocha o výmere 140 
m2, do BSM pre Šimona Trojáka a manž. Emíliu rod. Žambokrétskou za kúpnu 
cenu 9,95 €/m2 (300,- Sk/m2), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 109,45,- €, 

 
e) novovytvorená parc.č. 3487/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, 

odčlenená GP č. 17905095-046-09 z parc.č. 3487/9 zastavaná plocha o výmere 140 
m2, do BSM pre Stanislava Lukša  a manž. Zlatu rod. Piknovú za kúpnu cenu 9,95 
€/m2 (300,- Sk/m2), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 129,35,- €. Na uvedený 
pozemok bude zriadené vecné bremeno v prospech Mesta Trenčín spočívajúce v 
zachovaní prístupu k záhradkovej osade. 

 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................. 587,05 € (17.685,- Sk) 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 503 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín v zmysle  § 

9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. u r č u j e 

 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj pozemku v k.ú. Trenčín - 

novovytvorená parc.č. 1825/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, odčlenená GP 
č. 17905095-068-09 z parc.č. 1825/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16.685 m2, 
zapísaný na LV č. 1, pre spoločnosť SPILKA, s.r.o., za účelom vybudovania verejného 
parkoviska, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 216/2009 vo výške 39,86,- 
€/m2 (1.200,- Sk). 
Celková kúpna cena predstavuje ................................. 18.900,- €  (569.381,40,-  Sk) 
 

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

2.    s ch v a ľ u j e 
 

a) predaj pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená parc.č. 1825/41 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 475 m2, odčlenená GP č. 17905095-068-09 z parc.č. 1825/7 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 16.685 m2, zapísaný na LV č. 1, pre spoločnosť SPILKA, s.r.o., 
za účelom vybudovania verejného parkoviska, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 216/2009 vo výške 39,86,- €/m2 (1.200,- Sk). 
Celková kúpna cena predstavuje .................................. 18.900,- €  (569.381,40,-  Sk 

 
b) doplnok do kúpnej zmluvy nasledujúceho znenia „kupujúci sa zaväzuje, že na 

odkúpenej  predmetnej nehnuteľnosti bude zriadené verejné parkovisko, ktoré nebude  
spoplatnené, pod následkami odstúpenia od zmluvy“ 
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U z n e s e n i e  č. 504 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín v zmysle  § 

9a ods. 8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 101/3, zast. plocha vo výmere 

714 m2 pre Kanoistický klub Tren čianskeho telovýchovného spolku Trenčín za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou lodenice, v zmysle § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko  ide o 
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Celková kúpna cena       ....        1,- €    (30,126 Sk) 

 
s doplnkom: „v prípade jeho ďalšieho odpredaja ďalšiemu vlastníkovi má mesto 

predkupné právo za cenu 1€ so zapísaním ťarchy na LV“ 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 505 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8 

písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e 

 
prevod majetku -  zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a  Slovenskou republikou, 

v správe Štatistického úradu, nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín nasledovne : 
 
A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina : 

• pozemok parc.č. 112/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 
• novovytvorená parc.č. 112/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2, odčlenená 

GP č. 17905095-058-09, vyhotoveným dňa 6.8.2009, z parc.č.112/1 zapísanej na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  

Celková výmera pozemkov predstavuje 230 m2. 
Cena nehnuteľností v zmysle znaleckého posudku č. 98/2009 vypracovaným znalcom  Ing. 
Andrejom Gálikom zo dňa 28.8.2009 predstavuje 31.519,20 €. 
 
za  
 
B/ nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štatistického úradu, zapísaná 
na LV č. 5515 ako vlastník Slovenská republika, v správe  Štatistického úradu v podiele 1/1-
ina : 

• pozemok parc.č. 114/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 
Cena nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku č. 98/2009 vypracovaným znalcom  Ing. 
Andrejom Gálikom zo dňa 28.8.2009 predstavuje 3.700,08 €. 



5 
 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 

258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Zámena sa realizuje s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín, finančné 
vyrovnanie predstavuje 27.819,12 €. 
 
       Účelom zámeny Slovenskej republiky, v správe Štatistického úradu je   
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  vrátane 
priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou,   
        
      Účelom zámeny Mesta Trenčín je majetkovoprávneho vysporiadanie pozemku pod 
chodníkom na Ul. kn. Pribinu 
 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a  Slovenskou republikou, v správe 
Štatistického úradu, nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín nasledovne : 
 

A/ nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín, zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v podiele 1/1-ina : 

• pozemok parc.č. 112/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 
• novovytvorená parc.č. 112/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2, odčlenená 

GP č. 17905095-058-09, vyhotoveným dňa 6.8.2009, z parc.č.112/1 zapísanej na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  

Celková výmera pozemkov predstavuje 230 m2. 
Cena nehnuteľností v zmysle znaleckého posudku č. 98/2009 vypracovaným znalcom  Ing. 
Andrejom Gálikom zo dňa 28.8.2009 predstavuje 31.519,20 €. 
 
za  
 

B/ nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štatistického úradu, 
zapísaná na LV č. 5515 ako vlastník Slovenská republika, v správe  Štatistického úradu 
v podiele 1/1-ina : 

• pozemok parc.č. 114/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 
Cena nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku č. 98/2009 vypracovaným znalcom  Ing. 
Andrejom Gálikom zo dňa 28.8.2009 predstavuje 3.700,08 €. 
 

Zámena sa realizuje s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín, finančné 
vyrovnanie predstavuje 27.819,12 €. 
 
     Účelom zámeny Slovenskej republiky, v správe Štatistického úradu je   
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  vrátane 
priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou,   
        
      Účelom zámeny Mesta Trenčín je majetkovoprávneho vysporiadanie pozemku pod 
chodníkom na Ul. kn. Pribinu 
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U z n e s e n i e  č. 506 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ u r č u j e 
 
prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Mišák spol. 

s.r.o., Trenčín, nachádzajúcich sa v k.ú. Zlatovce nasledovne : 
 

A/ nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trenčín, pozemok novovytvorená parc.č. 983/4 
zastavaná plocha o výmere 80 m2, odčlenená GP č. 247/2009 vyhotoveným dňa 2.10.2009, 
z parc.č. 983/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
 
za  
 

B/ nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti Mišák spol. s.r.o., pozemok novovytvorená 
parc.č. 987/4 zastavaná plocha o výmere 80 m2, odčlenená  GP č. 247/2009 vyhotoveným dňa 
2.10.2009, z parc.č. 987/1 zapísanej na LV č. 3219 ako vlastník Mišák spol. s.r.o. v podiele 
1/1-ina. 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 258/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Účelom zámeny je zarovnanie línie pozemkov. 
 
 

2/ s c h v a ľ u j e  
 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Mišák spol. s.r.o., Trenčín, 
nachádzajúcich sa v k.ú. Zlatovce nasledovne : 
 

A/ nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trenčín, pozemok novovytvorená parc.č. 
983/4 zastavaná plocha o výmere 80 m2, odčlenená GP č. 247/2009 vyhotoveným dňa 
2.10.2009, z parc.č. 983/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
 
za  
 

B/ nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti Mišák spol. s.r.o., pozemok 
novovytvorená parc.č. 987/4 zastavaná plocha o výmere 80 m2, odčlenená  GP č. 247/2009 
vyhotoveným dňa 2.10.2009, z parc.č. 987/1 zapísanej na LV č. 3219 ako vlastník Mišák spol. 
s.r.o. v podiele 1/1-ina. 
 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Účelom zámeny je zarovnanie línie pozemkov. 
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U z n e s e n i e  č. 507 
k Návrhu na kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1756/11 zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 34 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 33183287-93-08 overeným 
dňa 28.11.2008 z pozemku parc. č. 1756/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1396 m2, 
od Slovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku za účelom zabezpečenia prístupu k cestnému podchodu Noviny zo 
strany Legionárskej ulice, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 94/2009 vo výške 
19,12 €/m2 (576,- Sk/m2). 
Celková kúpna cena predstavuje ...........................................    650,- € (19.581,90,- Sk) 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 508 
k Návrhu na kúpu nehnuteľného majetku 

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

 kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie – parc. č. 1092/12 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 15 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1423 ako vlastník SR- Obvodný 
úrad v Trenčíne  za kúpnu cenu 11,70 €/m2 za  účelom scelenia pozemkov pre prípravu 
územia „Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská II.“: 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................175,50 €. 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 509 

k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 482 písm. B/ zo dňa 27.08.2009 a na kúpu 
spoluvlastníckych podielov do vlastníctva Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  r u š í  

 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 482 písm. B/ zo dňa 27.08.2009, 

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

Meno a priezvisko Spoluvlastnícky 
podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel v m2 

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

2/ s ch v a ľ u j e 
 

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

Meno a priezvisko Spoluvlastnícky 
podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel v m2 

56. Marián Tisovský rod. Tisovský 625/268800 2,90 
57. Milan Palo rod. Palo 100/268800 0,46 
59. Mária Kabátová rod. Furková 235/537600 0,55 
60. František Furka rod. Furka 235/537600 0,55 
61. Anna Vranková rod. Vániková 555/268800 2,57 
    
Spolu 1515/268800 7,03 
 
Celková kúpna cena za uvedené podiely predstavuje ........... 116,63,- € (3.514,- Sk) 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 510 
k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 372 bod 1/ zo dňa 16.12. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n í 
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 372 bod 1/ zo dňa 16.12.2008, ktorým MsZ v Trenčíne 

schválilo kúpu nehnuteľností - pozemkov pod komunikáciou k ulici Rybáre v k. ú. Záblatie 
parc. č. 1078/6, zast. plocha vo výmere 40 m2 a parc. č. 1078/8, zast. plocha vo výmere 37 
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m2, spolu výmera pozemkov 77 m2, od Kataríny Minárikovej, Zdenky Gliviakovej, Ľudmily 
Macharovej a Jany Jánošíkovej za nimi navrhnutú kúpnu cenu 350,- Sk/m2, (11,62 €/ m2). 
Celková kúpna cena 26.950,- Sk, (894,58 €). 
 
Zmena sa týka zmeny kupujúceho a to z Jany Jánošíkovej na Viliama Sirana a manž. Ing. 
Renátu Siranovú 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 511 

k Návrhu na určenie prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
určenie prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj nehnuteľností - 

objektov skladov s príslušenstvom v k. ú. Opatová: vstupný portál bez súp. č. na parc. č. 
1249/4, budovu súp. č. 507 na parc. č. 1249/5, budova súp. č. 508 na parc. č. 1249/6 a budovu 
súp. č. 509 na parc. č. 1249/7 pre Mgr. Tomáša Slabeňáka, schválený uznesením MsZ č. 463, 
zo dňa 25.06.2009,  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 512 
k Návrhu na predaj hnuteľného majetku Mesta Trenčín – techniku na údržbu zelene. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1./  predaj hnuteľného majetku na údržbu zelene pre: 

 
a/ Marius Pedersen a.s.,  Súvoz 1, 911 01 Trenčín 
názov                           minimálna cena v €*       predajná cena v € 
Bobcat + nadstavby 24 890,50 26 000,00 
Fumo + nadstavby 86 407,43 87 500,00 
Traktor. sklápací 
príves TN 384 YA 

190,04 350,00 
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b/ Štefan Bohuš, Poľnohospodárska 25, 911 06 Trenčín 
názov                            minimálna cena v €*       predajná cena v € 
Traktor Zetor 7211,     
TN 286 AB 

1 302,03 2 082,00 

 
 
c/ Marián Plánka, Lesnícka 4, 911 01 Trenčín 
názov                             minimálna cena v €*       predajná cena v € 
Trojstranný sklápač 
Multicar, TN 607 AM 

683,53 700,00 

 
 
d/ Peter Margetín, 913 04 Chocholná – Velčice 289 
názov                             minimálna cena v €*       predajná cena v € 
Sklápací príves,               
TN 385 YA 

156,18 161,00 

Traktor Zetor 7011,   
TN 281 AB 

1 716,00 820,75 

 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 513 

k Návrhu na určenie prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
určenie prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj pozemkov v k.ú. 

Zlatovce: 
parc.č. 995 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.497 m2, 
parc.č. 996 zastavané plochy a nádvoria o výmere      203 m2, 
parc.č. 997 zastavané plochy a nádvoria o výmere        36 m2 
(celková výmera 14.736 m2) 
 
pre Trenčiansky samosprávny kraj za účelom vybudovania kvalitného atletického štadióna 
a telocvične za kúpnu cenu 0,03 € a zriadiť predkupné právo pre Mesto Trenčín v prípade, ak 
by došlo k ďalšiemu predaju uvedeného nehnuteľného majetku a to za tých istých cenových 
podmienok ako je realizovaný uvedený majetkový prevod v súčasnosti, schválený uznesením 
MsZ č. 379  zo dňa 16.12.2008,  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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U z n e s e n i e  č. 514 
k Návrhu na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  u r č u j e  

 
prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj nehnuteľností - pozemkov pre 

Železnice Slovenskej republiky Bratislava za účelom realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia 
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa“ za 
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku:  
 

A/ pozemky v k.ú. Trenčín: 
a) parc. č. 1522/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za kúpnu cenu 88,7635 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 443,82 € 
b) parc. č. 1522/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2 za kúpnu cenu 98,6264 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 23.670,34 € 
c) parc. č. 3316/181 zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m2 za kúpnu cenu 

77,6681 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 27.106,17 € 
d) parc. č. 3316/182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 77,7013 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 854,71 € 
e) parc. č. 100/8 ostatné plochy o výmere 128 m2 za kúpnu cenu 59,7736 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 7.651,02 € 
f) parc. č. 100/9 ostatné plochy o výmere 1564 m2 za kúpnu cenu 70,6074 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 110.429,97 € 
g) parc. č. 537/10 ostatné plochy o výmere 71 m2 za kúpnu cenu 65,7508 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 4.668,31 € 
h) parc. č. 1562/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 za kúpnu cenu 78,9009 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 18.305,01 € 
i) parc. č. 1627/781 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 za kúpnu cenu 

62,7621 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 12.301,37 € 
j) parc. č. 1627/782 zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 za kúpnu cenu 

59,7736 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 29.348,84 € 
k) parc. č. 1627/787 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2711 m2 za kúpnu cenu 

77,6681 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 210.558,21 € 
l) parc. č. 1627/790 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 za kúpnu cenu 69,0384 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 690,38 € 
m) parc. č. 1627/791 zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2 za kúpnu cenu 

78,4528 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 27.223,12 € 
n) parc. č. 1627/792 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2 za kúpnu cenu 

98,6264 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 61.049,74 € 
o) parc. č. 1627/793 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1189 m2 za kúpnu cenu 

80,6941 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 95.945,28 € 
p) parc. č. 1627/801 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2 za kúpnu cenu 

78,9009 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 50.654,38 € 
q) parc. č. 1627/804 ostatné plochy  o výmere 43 m2 za kúpnu cenu 65,7508 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 2.827,28 € 
r) parc. č. 1627/805 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 za kúpnu cenu 

52,6007 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 9.205,12 € 
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s) parc. č. 1627/806 ostatné plochy  o výmere 136 m2 za kúpnu cenu 62,7621 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 8.535,65 € 

t) parc. č. 1627/807 ostatné plochy  o výmere 35 m2 za kúpnu cenu 53,7961 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.882,86 € 

u) parc. č. 1627/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 za kúpnu cenu 
65,7508 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 7.232,59 € 

v) parc. č. 1562/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2 za kúpnu cenu 88,7635 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 48.642,40 € 

w) parc. č. 1627/640 zastavané plochy a nádvoria o výmere 576 m2 za kúpnu cenu 
78,9009 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 45.446,92 € 

x) parc. č. 1627/642 ostatné plochy  o výmere 205 m2 za kúpnu cenu 88,7635 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 18.196,52 € 

y) parc. č. 1627/644 zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 m2 za kúpnu cenu 
98,6264 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 52.469,24 € 

z) parc. č. 1469/35 ostatné plochy  o výmere 268 m2 za kúpnu cenu 86,2979 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 23.127,84 € 
 
 

B/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
a) parc. č. 1457/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 za kúpnu cenu 33,9766 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 2.446,32 € 
 
 

C/ pozemky v k.ú. Istebník: 
a) parc. č. 52/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 za kúpnu cenu 70,0767 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 3.293,60 € 
b)  parc. č. 25/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 za kúpnu cenu 66,7586 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 4.139,03 € 
c) parc. č. 25/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 za kúpnu cenu 77,8849 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 467,31 € 
d) parc. č. 26/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 za kúpnu cenu 66,7586 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 9.880,27 € 
e) parc. č. 57/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1357 m2 za kúpnu cenu 76,2956 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 103.533,12 € 
f) parc. č. 52/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m2 za kúpnu cenu 76,2956 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 55.924,67 € 
 
 

D/ pozemky v k.ú. Orechové: 
a) parc. č. 732/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 za kúpnu cenu 62,2904 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 6.727,36 € 
b) parc. č. 732/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2 za kúpnu cenu 62,2904 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 43.042,67 € 
c) parc. č. 733/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 za kúpnu cenu 62,2904 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 7.786,30 € 
 
 

E/ pozemky v k.ú. Kubrá: 
a) parc. č. 627/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 474 m2 za kúpnu cenu 25,8389 €/m2, 

t.j. celková kúpna cena predstavuje 12.247,64 € 
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b) parc. č. 1839/19 ostatné plochy  o výmere 14 m2 za kúpnu cenu 26,4262 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 369,97 € 

c) parc. č. 627/6 ostatné plochy  o výmere 27 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 792,79 € 

d) parc. č. 1837/111 ostatné plochy  o výmere 313 m2 za kúpnu cenu 35,9643 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 11.256,83 € 

e) parc. č. 2321/13 ostatné plochy  o výmere 190 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 9.865,48 € 

f) parc. č. 305/3 záhrady o výmere 168 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. celková 
kúpna cena predstavuje 9.969,30 € 

g) parc. č. 327/10 záhrady o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 53,9464 €/m2, t.j. celková 
kúpna cena predstavuje 593,41 € 

h) parc. č. 2328/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 za kúpnu cenu 29,0688 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 4.738,21 € 

i) parc. č. 627/18 trvalé trávnaté porasty o výmere 13 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, 
t.j. celková kúpna cena predstavuje 381,71 € 

j) parc. č. 627/22 trvalé trávnaté porasty 474 m2 za kúpnu cenu 42,3920 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 20.093,81 € 

k) parc. č. 621/123 ostatné plochy  o výmere 12 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 352,35 € 

l) parc. č. 627/21 ostatné plochy  o výmere 168 m2 za kúpnu cenu 38,5382 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 6.474,42 € 

m) parc. č. 621/129 ostatné plochy o výmere 89 m2 za kúpnu cenu 21,1409 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.881,54 € 

n) parc. č. 620/56 ostatné plochy  o výmere 410 m2 za kúpnu cenu 23,2550 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 9.534,55 € 

o) parc. č. 814/26 ostatné plochy  o výmere 2719 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 161.348,45 € 

p) parc. č. 2301/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1001 m2 za kúpnu cenu 
51,9236 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 51.975,52 € 

q) parc. č. 2301/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 za kúpnu cenu 57,6927 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 2.826,94 € 

r) parc. č. 2301/22 ostatné plochy o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 155,77 € 

s) parc. č. 2332/3 ostatné plochy  o výmere 135 m2 za kúpnu cenu 65,9344 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 8.901,14 € 

t) parc. č. 2333/2 ostatné plochy o výmere 1256 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje  74.532,42 € 

u) parc. č. 2334/3 ostatné plochy  o výmere 315 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 18.692,45 € 

v) parc. č. 2335/3 ostatné plochy  o výmere 90 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 5.340,70 € 

w) parc. č. 2301/30 ostatné plochy  o výmere 805 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 41.798,50 € 

x) parc. č. 2334/9 ostatné plochy  o výmere 28 m2 za kúpnu cenu 69,2312 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.938,47 € 

y) parc. č. 2334/10 ostatné plochy  o výmere 21 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.246,16 € 

z) parc. č. 2301/31 ostatné plochy  o výmere 50 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 2.596,18 € 
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aa) parc. č. 1837/124 orná pôda o výmere 1 m2 za kúpnu cenu 60,5772 €/m2, t.j. celková 
kúpna cena predstavuje 60,58 € 

 
F/ pozemky v k.ú. Opatová: 
a) parc. č. 310/4 ostatné plochy  o výmere 199 m2 za kúpnu cenu 33,5571 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 6.677,86 € 
b) parc. č. 310/2 ostatné plochy  o výmere 233 m2 za kúpnu cenu 33,5571 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 7.818,80 € 
 
 

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

2/ s ch v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností - pozemkov pre Železnice Slovenskej republiky Bratislava za 
účelom realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa“ za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku:  
 

A/ pozemky v k.ú. Trenčín: 
a) parc. č. 1522/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za kúpnu cenu 88,7635 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 443,82 € 
b) parc. č. 1522/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2 za kúpnu cenu 98,6264 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 23.670,34 € 
c) parc. č. 3316/181 zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m2 za kúpnu cenu 

77,6681 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 27.106,17 € 
d) parc. č. 3316/182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 77,7013 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 854,71 € 
e) parc. č. 100/8 ostatné plochy o výmere 128 m2 za kúpnu cenu 59,7736 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 7.651,02 € 
f) parc. č. 100/9 ostatné plochy o výmere 1564 m2 za kúpnu cenu 70,6074 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 110.429,97 € 
g) parc. č. 537/10 ostatné plochy o výmere 71 m2 za kúpnu cenu 65,7508 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 4.668,31 € 
h) parc. č. 1562/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 za kúpnu cenu 78,9009 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 18.305,01 € 
i) parc. č. 1627/781 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 za kúpnu cenu 

62,7621 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 12.301,37 € 
j) parc. č. 1627/782 zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 za kúpnu cenu 

59,7736 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 29.348,84 € 
k) parc. č. 1627/787 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2711 m2 za kúpnu cenu 

77,6681 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 210.558,21 € 
l) parc. č. 1627/790 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 za kúpnu cenu 69,0384 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 690,38 € 
m) parc. č. 1627/791 zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2 za kúpnu cenu 

78,4528 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 27.223,12 € 
n) parc. č. 1627/792 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m2 za kúpnu cenu 

98,6264 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 61.049,74 € 
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o) parc. č. 1627/793 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1189 m2 za kúpnu cenu 
80,6941 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 95.945,28 € 

p) parc. č. 1627/801 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2 za kúpnu cenu 
78,9009 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 50.654,38 € 

q) parc. č. 1627/804 ostatné plochy  o výmere 43 m2 za kúpnu cenu 65,7508 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 2.827,28 € 

r) parc. č. 1627/805 zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 za kúpnu cenu 
52,6007 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 9.205,12 € 

s) parc. č. 1627/806 ostatné plochy  o výmere 136 m2 za kúpnu cenu 62,7621 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 8.535,65 € 

t) parc. č. 1627/807 ostatné plochy  o výmere 35 m2 za kúpnu cenu 53,7961 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.882,86 € 

u) parc. č. 1627/456 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 za kúpnu cenu 
65,7508 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 7.232,59 € 

v) parc. č. 1562/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2 za kúpnu cenu 88,7635 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 48.642,40 € 

w) parc. č. 1627/640 zastavané plochy a nádvoria o výmere 576 m2 za kúpnu cenu 
78,9009 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 45.446,92 € 

x) parc. č. 1627/642 ostatné plochy  o výmere 205 m2 za kúpnu cenu 88,7635 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 18.196,52 € 

y) parc. č. 1627/644 zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 m2 za kúpnu cenu 
98,6264 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 52.469,24 € 

z) parc. č. 1469/35 ostatné plochy  o výmere 268 m2 za kúpnu cenu 86,2979 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 23.127,84 € 
 
 

B/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
a) parc. č. 1457/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 za kúpnu cenu 33,9766 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 2.446,32 € 
 
 

C/ pozemky v k.ú. Istebník: 
a) parc. č. 52/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 za kúpnu cenu 70,0767 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 3.293,60 € 
b) parc. č. 25/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 za kúpnu cenu 66,7586 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 4.139,03 € 
c) parc. č. 25/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 za kúpnu cenu 77,8849 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 467,31 € 
d) parc. č. 26/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 za kúpnu cenu 66,7586 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 9.880,27 € 
e) parc. č. 57/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1357 m2 za kúpnu cenu 76,2956 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 103.533,12 € 
f) parc. č. 52/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m2 za kúpnu cenu 76,2956 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 55.924,67 € 
 
 

D/ pozemky v k.ú. Orechové: 
a) parc. č. 732/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 za kúpnu cenu 62,2904 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 6.727,36 € 
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b) parc. č. 732/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2 za kúpnu cenu 62,2904 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 43.042,67 € 

c) parc. č. 733/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 za kúpnu cenu 62,2904 
€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 7.786,30 € 

 
 

E/ pozemky v k.ú. Kubrá: 
a) parc. č. 627/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 474 m2 za kúpnu cenu 25,8389 €/m2, 

t.j. celková kúpna cena predstavuje 12.247,64 € 
b) parc. č. 1839/19 ostatné plochy  o výmere 14 m2 za kúpnu cenu 26,4262 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 369,97 € 
c) parc. č. 627/6 ostatné plochy  o výmere 27 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 792,79 € 
d) parc. č. 1837/111 ostatné plochy  o výmere 313 m2 za kúpnu cenu 35,9643 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 11.256,83 € 
e) parc. č. 2321/13 ostatné plochy  o výmere 190 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 9.865,48 € 
f) parc. č. 305/3 záhrady o výmere 168 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. celková 

kúpna cena predstavuje 9.969,30 € 
g) parc. č. 327/10 záhrady o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 53,9464 €/m2, t.j. celková 

kúpna cena predstavuje 593,41 € 
h) parc. č. 2328/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 za kúpnu cenu 29,0688 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 4.738,21 € 
i) parc. č. 627/18 trvalé trávnaté porasty o výmere 13 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, 

t.j. celková kúpna cena predstavuje 381,71 € 
j) parc. č. 627/22 trvalé trávnaté porasty 474 m2 za kúpnu cenu 42,3920 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 20.093,81 € 
k) parc. č. 621/123 ostatné plochy  o výmere 12 m2 za kúpnu cenu 29,3624 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 352,35 € 
l) parc. č. 627/21 ostatné plochy  o výmere 168 m2 za kúpnu cenu 38,5382 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 6.474,42 € 
m) parc. č. 621/129 ostatné plochy o výmere 89 m2 za kúpnu cenu 21,1409 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 1.881,54 € 
n) parc. č. 620/56 ostatné plochy  o výmere 410 m2 za kúpnu cenu 23,2550 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 9.534,55 € 
o) parc. č. 814/26 ostatné plochy  o výmere 2719 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 161.348,45 € 
p) parc. č. 2301/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1001 m2 za kúpnu cenu 

51,9236 €/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 51.975,52 € 
q) parc. č. 2301/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 za kúpnu cenu 57,6927 

€/m2, t.j. celková kúpna cena predstavuje 2.826,94 € 
r) parc. č. 2301/22 ostatné plochy o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 155,77 € 
s) parc. č. 2332/3 ostatné plochy  o výmere 135 m2 za kúpnu cenu 65,9344 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 8.901,14 € 
t) parc. č. 2333/2 ostatné plochy o výmere 1256 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje  74.532,42 € 
u) parc. č. 2334/3 ostatné plochy  o výmere 315 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 18.692,45 € 
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v) parc. č. 2335/3 ostatné plochy  o výmere 90 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 5.340,70 € 

w) parc. č. 2301/30 ostatné plochy  o výmere 805 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 41.798,50 € 

x) parc. č. 2334/9 ostatné plochy  o výmere 28 m2 za kúpnu cenu 69,2312 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.938,47 € 

y) parc. č. 2334/10 ostatné plochy  o výmere 21 m2 za kúpnu cenu 59,3411 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 1.246,16 € 

z) parc. č. 2301/31 ostatné plochy  o výmere 50 m2 za kúpnu cenu 51,9236 €/m2, t.j. 
celková kúpna cena predstavuje 2.596,18 € 

aa) parc. č. 1837/124 orná pôda o výmere 1 m2 za kúpnu cenu 60,5772 €/m2, t.j. celková 
kúpna cena predstavuje 60,58 € 

 
F/ pozemky v k.ú. Opatová: 
a) parc. č. 310/4 ostatné plochy  o výmere 199 m2 za kúpnu cenu 33,5571 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 6.677,86 € 
b) parc. č. 310/2 ostatné plochy  o výmere 233 m2 za kúpnu cenu 33,5571 €/m2, t.j. 

celková kúpna cena predstavuje 7.818,80 € 
 

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 515 
k Monitorovacej správe k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2009 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2009. 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 516 

k Návrhu na prijatie kontokorentného úveru a Zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
A) Prijatie kontokorentného úveru do výšky 3 000 tis. €  
B) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009  
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U z n e s e n i e  č. 517 
k Návrhu novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín 

a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve mesta Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 
14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 
mesta 

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

   a)  novelizáciu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín 
 

b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2009,   ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných 
prevodoch  vlastníctva majetku mesta 
 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 518 

k Návrhu  VZN č. 11/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o sociálnych 
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
VZN č. 11/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o sociálnych službách 

a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 519 
k Návrhu  na zlúčenie rozpočtových organizácií Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 

a Domov penzión pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/ s c h v a ľ u j e  
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a) zlúčenie rozpočtových organizácií Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. a Domov 
penzión pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. s právnym nástupcom Sociálne služby mesta 
Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2010 
b) zmenu zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 
01.01.2010 
c) zmenu Štatútu Sociálnych  služieb mesta Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2010 
 
2/ o d v o l á v a  
 
a) riaditeľku Domova  penziónu  pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. Ing. Beátu 
Sládkovičovú s účinnosťou od 01.01.2010 

 
3/ o d p o r ú č a 
 
a) primátorovi mesta vymenovať komisiu za účelom  vysporiadania vzťahov súvisiacich 
so zlúčením rozpočtových organizácií  
b) primátorovi mesta schváliť formou smernice jednotný metodický postup pri 
zriaďovaní , rozdelení, zlúčení alebo splynutím rozpočtových organizácií  
c) primátorovi mesta vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
Sociálnych služieb Mesta Trenčín 

 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 520 
k Informatívnej správe o vzdaní sa funkcie riaditeľa Mestské hospodárstva a správy 

lesov, m.r.o. v Trenčíne ku dňu 30.09.2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o vzdaní sa funkcie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy 

lesov m.r.o. v Trenčíne, ku dňu 30.09.2009. 
 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 521 
k Návrhu na schválenie zástupcov obce do predstavenstva spoločnosti Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1/  s ú h l a s í 
 
s odvolaním členov predstavenstva spoločnosti  Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. 
Ing. Františka Orolína a Ing. Ladislava Petrtýla 
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2/  s c h v a ľ u j e   
nasledovných zástupcov obce do predstavenstva spoločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.: 

         a) Ing. František Orolín,  
         b) Ing. Ladislav Petrtýl, 
         c) Ing. Iveta Marčeková, 

pri čom za predsedu predstavenstva schvaľuje Ing. Františka Orolína. 
 
 
 

 U z n e s e n i e  č. 522 
k Informatívnej správa o riešení nedostatku miest v materských školách v Trenčíne, pri 

uplatňovaní zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

Informatívnu správu o riešení nedostatku miest v materských školách v Trenčíne pri 
uplatňovaní zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/ školský zákon/ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Branislav  C E L L E R                    Ing. František O R O L Í N 
              primátor                  prednosta  
         mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p.  Janka  F A B O V Á, dňa ........................................................................ 
 
 
Mgr. Ladislav P A V L Í K , d ňa .................................................................. 
 
 
 
Zapísala: Bc. Martina Uhliarová, dňa 05.11.2009 
 


