
U Z N E S E N I A  
 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 30. augusta 2001 
na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 111 
 k ratingovej analýze mesta Trenčín  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1) b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Ragintovú analýzu mesta Trenčín 
 
2) o d p o r ú č a  
 

navrhovateľom rozpočtu a poslancom MsZ rešpektovať závery CRA Rating Agency, 
a.s. pri rozhodovaní a hospodárení mesta v budúcom období.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 112 

k prerokovaniu protestu prokurátora proti VZN č. 3/1997 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
n e r u š í  
 
VZN č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách mesta Trenčín, napadnuté 

protestom prokurátora v článku 31 ods. 1 z dôvodu nezákonnosti a ponecháva ho nezmenené 
v platnosti.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 113 

k informatívnej správe z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne.  
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U z n e s e n i e  č. 114 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín v podmienkach 

m.p.o. zriadených mestom Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1) n e s ch v a ľ u j e  
 

návrh Ing. Jakubíka – stiahnuť predložený materiál z rokovania a vyhodnotiť úlohu 
pre zástupcu primátora vyplývajúcu z uznesenia MsZ č. 209 zo 14.12.2000 ako 
nesplnenú 

 
2) m e n í  
 

termín uznesenia MsZ č. 209 zo 14.12.2000 na predloženie návrhu Zásad 
hospodárenia m.p.o. zriadených mestom Trenčín dva mesiace po schválení príslušných 
zákonov v NR SR a ich zverejnení v Zbierke zákonov.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 115 

k Správe o činnosti MsR v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 
28.6.2001 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1) b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Správu o činnosti MsR v Trenčíne a vybavení interpelácií poslancov za obdobie od 
28.6.2001 

 
2) u k l a d á  
 

prednostke MsÚ 
 
zasielať poslancom MsZ uznesenia zo zasadnutí MsR a nezaraďovať Správu o činnosti 
MsR na rokovanie MsZ.  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 116 
k návrhu na zmenu časti 68. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu časti 68. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 

24.4.2001, ktorým schválilo predaj  nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
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               parc.č.   2315/288 zastavaná plocha s výmerou  20 m v 1/2-ici, a 
               parc.č.   2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii 
Plevovej za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavovalo čiastku  12.524,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavovala ............................................................ 12.524,- Sk. 
 
Zmena sa týka kupujúceho, ktorý sa mení  
z 
Márie Plevovej 
na 
Máriu Jurigovú, rod. Plevovú a manž. Petra Jurigu. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 117 

k návrhu na zmenu časti 18. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 136 zo dňa 16.12.1999 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu časti 18. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 

16.12.1999, ktorým schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín – 
novovytvorené parcely číslo 
            2315/385 zastavaná plocha s výmerou 18 m2, a 
            2315/396 zastavaná plocha s výmerou  15 m2 
Ing.Mariánovi Vraždovi a manž. Magdaléne rod. Romančíkovej za dohodnutú kúpnu 
cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo 
predstavovalo čiastku 18.900,- Sk,  
oddelené geometrickým plánom č. 39924552-178/99 z pôvodnej parcely číslo 2315/4, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za účelom výstavby 
radových garáží.  
Celková kúpna cena predstavovala sumu ................................................ 18.900,- Sk. 
 
Zmena  sa  týka  kupujúcich uvedených nehnuteľností, ktorí sa  menia 
z 
Ing.Marián Vražda a manželka Magdaléna rod. Romančíková 
na 
Ing. Miroslav Sulik a manželka Ivana rod. Frolová. 
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U z n e s e n i e  č. 118 
 k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 82 zo dňa 9.9.1999 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

v prípade, že do 31.12.2001 nebude uhradená kúpna cena vo výške 9,081.500,-  Sk 
 
r u š í  

 
svoje uznesenie MsZ č. 82  zo dňa 9.9.1999, ktorým schválilo predaj nehnuteľností – 

pozemkov v k.ú.  Záblatie,  parcely číslo 
         801/114       orná pôda           s výmerou  11.486 m2, 
         804/3           orná pôda           s výmerou       121 m2, 
         805              ostatná  plocha   s výmerou     5.939 m2, a 
         1091/1         zastavaná plocha s výmerou      617 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti spoločnosti s r.o. 
PRING TRENČÍN, Pri Suchom mlyne 74, Bratislava, za účelom výstavby Obchodného 
centra Trenčín – Zámostie,  za dohodnutú kúpnu cenu  500,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavovala ...................................................   9,081.500,- Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 119 
 k návrhu na zrušenie časti 69. uznesenia MsZ v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. r u š í  
 

 časť  69. uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 38 zo dňa 24.4.2001, 
ktorým schválilo predaj  nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
               parc.č.   2315/289 zastavaná plocha s výmerou  20 m v 1/2-ici, a 
               parc.č.   2315/301 zastavaná plocha s výmerou 377 m2 v 1/25-ine, 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jánovi 
Bartekovi a manž. Silvii rod. Baránkovej za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod 
garážou a za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavovalo čiastku  
12.524,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavovala ............................................................ 12.524,- Sk. 
 
2. s ch v a ľ u j e  
 
a/  predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
           parcela  č. 2315/289 zastavaná plocha  s výmerou 20 m2 v 1/4-ine, a 
           parcela č.  2315/301 zastavaná plocha  s výmerou  377 m2 v 1/50-ine, 
Jánovi Bartekovi, za dohodnutú  kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou  a za 300,- Sk/m2 pod 
prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku  6.262,- Sk,  
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oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely 
číslo 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií, 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..............................................  6.262,- Sk. 
 
b/ predaj  nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, novovytvorená 
parcela  č. 2315/289 zastavaná plocha  s výmerou 20 m2 v 1/4-ine, a 
           parcela č.  2315/301 zastavaná plocha  s výmerou  377 m2 v 1/50-ine, 
Silvii Bartekovej, rod. Baránkovej, za dohodnutú  kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou  a 
za 300,- Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku  6.262,- Sk,  
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parcely 
číslo 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za 
účelom usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 
Celková kúpna cena spolu predstavuje .................................................  6.262,- Sk. 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 120 

k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 73 zo dňa 28.6.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1. r u š í  
 

svoje uznesenie MsZ v Trenčíne č. 73  zo dňa 28.6.2001, ktorým schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita Ulica Horný Šianec v Trenčíne 
        parc.č. 1067     zastavaná  plocha s výmerou 124 m2, 
        parc.č. 1068     zastavaná plocha s výmerou   99 m2, 
        parc.č. 1072     zastavaná plocha s výmerou    38 m2, a 
        parc.č. 1184/3  zastavaná plocha s výmerou  160 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Gallovi 
a manž. Kataríne rod. Honíškovej, za účelom skompletizovania pozemkov pre výstavbu 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu  500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavovala ...................................................   210.500,- Sk. 
 
2.  s ch v a ľ u j e  
 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, lokalita Ulica Horný Šianec 
v Trenčíne 
        parc.č. 1067     zastavaná  plocha s výmerou 124 m2, a 
        parc.č. 1068     zastavaná plocha s výmerou   99 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Gallovi 
a manž. Kataríne rod. Honíškovej, za účelom skompletizovania pozemkov pre výstavbu 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu  500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................   111.500,- Sk. 
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U z n e s e n i e  č. 121 

k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 

1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Sibírskej, v k.ú. Kubra, parc.č. 636 zastavané 
plochy  (pozemok pod bytovkou so súp.č. 695) o výmere 320 m2, zapísaného na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Ladislava Sikorčina a manž. Helenu, rod. 
Szikhartová, v  podiele 87/1830-in, čo predstavuje 15,2 m2,  za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 zák.č. 182/1993 Z.z. zákon o 
vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................  53,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Sibírskej, v k.ú. Kubra, parc.č. 636 zastavané 
plochy (pozemok pod bytovkou so súp.č. 695) o výmere 320 m2, zapísaného na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Ing. Ervína Ľahkého a manž. Eriku rod. Kuniakovú,  
v podiele 76/1830-in, čo predstavuje 13,3 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle 
vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 47,- Sk 
 
 

 
U z n e s e n i e  č. 122 

k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  

 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Kozom vrchu, v k.ú. 

Trenčín, novoutvorená parc.č. 1675/54 zastavaná plocha (dvor) o výmere 169 m2, odčlenená 
GP č. 12/2001 zo dňa 3.3.2001 z parc.č. 1675/7 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, ktorý sa rozhodnutím Okresného úradu v Trenčíne odboru pozemkového. 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č.j. 2001/00193-007, zo dňa 23.4.2001, vyníma 
z lesného pôdneho fondu v k.ú. Trenčín a mení sa druh pozemku na ostatnú plochu, pre 
Ministerstvo vnútra SR, zastúpené generálnym riaditeľom Všeobecnej sekcie MV SR, Doc. 
JUDr. Dušanom Dorotinom CSc., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre 
výstavbu novej základňovej rádiovej stanice pre MV SR, za cenu 50,- Sk/m2, v zmysle 
znaleckého posudku č. 070/2001 zo dňa 16.5.2001, vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom 
Gašparíkom. 
 
 Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................8.450,- Sk 
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U z n e s e n i e  č. 123 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 2133/4, zast. pl.  vo výmere 

87 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 2133, zast. pl. vo výmere 1223 m2 geometrickým  
plánom  č. 9/2001, overeným  dňa 11.04.2001 pre Ing. Miroslava Gašparíka a manželkou 
Máriu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania prístupu z mestskej komunikácie k ich 
rodinnému domu a pozemku 
za kúpnu cenu                        . . . .  250,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                           . . . .     21.750,- Sk. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 124 

k návrhu na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 260/7, zast. pl.  vo výmere 4 

m2 odčleneného z pozemku parc. č. 260/3, zast. pl. vo výmere 80 m2  geometrickým  plánom  
č. 17905095-044-01, overeným dňa 05.06.2001 pre Ing. Juraja Becka s manželkou Evou v 
podiele 1/2 a sestru Ing. Evu Beckovú v podiele 1/2 za účelom výstavby a posunutia ich 
budúceho objektu a riešenia celkovej koncepcie pešej zóny bloku IX.- Mestskej pamiatkovej 
rezervácie v Trenčíne 
za kúpnu cenu                     . . . .       2.500,- Sk/m2, 
celková kúpna cena                                                                         . . . .     10.000,- Sk. 

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 125 

k návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 95 zo dňa 28.6.2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
m e n í  
 
svoje uznesenie č. 95 zo dňa 28.6.2001, ktorým zverila nasledovný hnuteľný majetok 

do správy MHT, m.p.o. Trenčín:  
• inv.č. 47   Prof.Office for Windows  obstar.cena  10.836,30 Sk 
• inv.č. 5/402/  73493 Počítač AC OfficePro   obstar.cena  39.089,40 Sk 
• inv.č. 5/402/ 734102 Monitor analógový   obstar.cena  27.601,20 Sk  
• inv.č. 5/402/ 734103 Tlačiareň Stylus   obstar.cena  27.958,00 Sk  
• inv.č. 702/41  Stolík konferenčný   obstar.cena    2.210,00 Sk 
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• inv.č. 705/37  Stolík pod písací stroj   obstar.cena    2.120,00 Sk 
• inv.č. 705/6  Stolík pod písací stroj   obstar.cena       700,00 Sk 
• inv.č. 717/206  Kreslo čalúnené veľké ATYP  obstar.cena    

3.550,00 Sk  
• inv.č. 717/209  Kreslo čalúnené veľké ATYP  obstar.cena    

3.550,00 Sk  
• inv.č. 717/215  Kreslo čalúnené veľké ATYP  obstar.cena    

3.550,00 Sk  
• inv.č. 717/246  Kreslo čalúnené veľké ATYP  obstar.cena    

3.550,00 Sk  
• inv.č. 718/7  Stolička čalúnená   obstar.cena       335,00 Sk  
• inv.č. 781/29  Klávesnica    obstar.cena       848,70 Sk  

Spolu:        125.898,60 Sk 
 

Zmena sa týka: 
 
obstarávacej ceny hnuteľného majetku: 
• inv.č. 5/402/ 734102 Monitor analógový   obstar.cena  27.601,20 Sk  
• inv.č. 5/402/ 734103 Tlačiareň Stylus   obstar.cena  27.958,00 Sk  
• inv.č. 705/37  Stolík pod písací stroj   obstar.cena    2.120,00 Sk,  

 
Spolu:        125.898,60 Sk 

 
ktorá sa mení nasledovne: 
• inv.č. 5/402/ 734102 Monitor analógový    z          27.601,20Sk   na  13.800,60 Sk  
• inv.č. 5/402/ 734103 Tlačiareň Stylus    z          27.958,00Sk   na  13.979,00 Sk  
• inv.č. 705/37  Stolík pod písací stroj    z            2.120,00Sk   na    1.060,00 Sk 
 

Spolu:    zo      125.898,60Sk   na  97.059,00 Sk. 
 

 
 

U z n e s e n i e  č.  126 
k návrhu  na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov a VZN Mesta 
Trenčín č. 4/1998 „Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín“, 
v znení noviel 
 
 s ch v a ľ u j e  
 
I. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2628 v Trenčíne,   
Ulica K. Šmidkeho orientačné číslo 9 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4611, na pozemku parcelné číslo 2189/13 o výmere 
440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6056, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1. byt č. 39  - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu   
      31/2926 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9559,-   
      Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2305,- Sk Jánovi Pardavému. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
       
     V dome súp. č. 2628 na Ulici K. Šmidkeho   je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2628 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov K. Šmidkeho  2628". Kupujúci vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve  vlastníkov bytov č. 2628. 
 
II. 

     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1173 v Trenčíne, 
Ulica 28. októbra, orientačné číslo 4 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5916 a na pozemku parcelné číslo 1838/2 o výmere 
871 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5916, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č.  108  pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho podielu 40/6311 
    na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  5735,-   Sk a  
    na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2780,- Sk  Renému Galovi a manž. Monike  
    Galovej . 
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatené 30 %,  
    t.j.  1720,- Sk. Zostatok kúpnej ceny  bude zaplatený štvrťročnou bezúročnou splátkou   
   4015,- Sk 
 
       V dome súp. č. 1173 na Ul. 28. októbra   je spolu 110 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
106 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1173 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1173“. Kupujúci  vyhlásili, že  pristupujú k Zmluve o  
spoločenstve vlastníkov bytov č. 1173. 
 
III. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 43 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190,  na pozemku zast. parc. č.  2315/28 o výmere 
271 m2,   pozemku zast. parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2, pozemku zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 260 m2, zapísaných na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 42 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 77/4920 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 55920,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6580,- Sk   
      Jánovi Pavlíkovi  a manž. Márii Pavlíkovej.  
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  16776,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2796,- Sk. 
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          V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 62 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2345. 
 
IV. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov   v bytovom dome súpisné číslo 1162 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 28 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6324 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/1 o výmere 980 m2,  zapísaného na LV č. 6324, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  31 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  53/1999  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu  8923,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12960,- Sk   
      Emilovi Betákovi a manž. Anne Betákovej.  
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
     V dome súpisné číslo 1162  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
22 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1162 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 13 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 1162 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1162“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1162. 
 
V. 
 

Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v  bytovom dome súpisné číslo 2747 
v Trenčíne, Ulica Bazovského, orientačné číslo 12 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3718 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2180/43 o výmere 336 m2,  zapísaného na LV č. 5873, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č. 7  pozostávajúci z   2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  45/2080   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu    12631  ,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3650,- Sk  
      Alene Polákovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2.   byt č. 30  pozostávajúci z   3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  72/2080   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu    20259  ,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5850,- Sk  
      Stanislavovi Maštalírovi a manž.  Janke Maštalírovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. .  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.  6078,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2837,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 2747 na Ulici Bazovského je spolu 32 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov nezostane v dome súp. č. 2747 
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vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu 
o výkone správy. . 
 
VI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2460 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 20 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6048,  na pozemku zast. parc. č.  2337/39 o výmere 
580 m2,  zapísaného na LV č. 6048, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 23 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 67/3541 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 41619,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5520,- Sk   
      Marte Oravcovej.  
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   12486,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2649,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2460  Ulica M. Bela  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 2460 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2460“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.2460. 
 
VII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1137 v Trenčíne, 
Ulica Inovecká, orientačné číslo 4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4137,  na pozemku zast. parc. č.  1848/2 o výmere 
940 m2,  zapísaného na LV č. 6077, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 9 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 54/2404 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 11867,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10495,- Sk   
      Oľge Fecsuovej. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
          V dome súp. č. 1137  Ulica Inovecká  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 1137 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1137“. Kupujúca  vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.1137. 
 
VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1148 v Trenčíne, 
Ulica Inovecká, orientačné číslo 60 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
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zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3756,  na pozemku zast. parc. č.  1868/1 o výmere 
1048 m2,  zapísaného na LV č. 5883, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 25 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 69/2382 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10336,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15095,- Sk   
      Jánovi Holbovi a manž. Eve Holbovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   3101,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 3618,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1148  Ulica Inovecká  je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 1137 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1148“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.1148. 
 
IX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1640 v Trenčíne, 
Ulica Študentská, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3582,  na pozemku zast. parc. č.  1627/100 o výmere 
534 m2, priľahlých pozemkov zast. parc.   č. 1627/99 o výmere 531 m2 a zast. parc. č. 
1627/181 o výmere 550 m2, zapísaných  na LV č. 6157, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 14 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 60/1592 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  11248,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 30490,- Sk   
      Stanislave Poláškovej. 
      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
          V dome súp. č. 1640  Ulica Študentská  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 1640 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. 
 
X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 236 v Trenčíne, 
Ulica Horný Šianec , orientačné číslo 15 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5891,  na pozemku zast. parc. č.  1096/2 o 
výmere 417 m2,  zapísaného  na LV č. 5891, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, 
odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 26 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 74/2870 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  27665,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5380,- Sk    
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      Ing. Erike Vravkovej a manž.  Ing. Hynekovi Vravkovi. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   8299,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2767,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 236  Ulica Horný Šianec  je spolu 45 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 236 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov Šianec 15“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov  Šianec 15. 
 
XI. 
      
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 875 v Trenčíne, 
Ulica Duklianskych hrdinov , orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1631,  na pozemku zast. parc. č.  
1173 o výmere 193 m2,  zapísaného  na LV č. 1631, katastrálne územie Zlatovce, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 11 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 73/1141 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  36856,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6151,- Sk    
      Ing. Milanovi Novotnému a manž. Mgr. Márii Novotnej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   11057,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2580,- Sk. 
 
2.   byt č. 15 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 73/1141 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  36831,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6147,- Sk    
      Petrovi Jurkovičovi a manž.  Eve Jurkovičovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   11049,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2579,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 875  Ulica Duklianskych hrdinov  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v 
tomto dome odpredaných 14 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov   nezostane v dome 
súp. č. 875 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt.  Kupujúci poverili výkonom správy na 
spoločných  častiach a zariadeniach  domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou 
uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 2425 v Trenčíne, 
Ulica Východná, orientačné čísla 1,3,5 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 Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt č. 6  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
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      podielu 74/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 46635,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6180,- Sk   
      Vladimírovi Červeňanovi a manž. Darine Červeňanovej.  
       Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2.   byt č. 15 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 68/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 42854,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu  cenu 5600,- Sk   
      Františkovi Briedovi a manž. Ingrid Briedovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   12856,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2728,- Sk. 
 
3.   byt č. 44 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 81/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 51006,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6760,- Sk   
      Jozefovi Červeňanovi a  manž. Severíne Červeňanovej.  
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   15302,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2551,- Sk. 
 
4.    byt č. 45 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 81/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 51006,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6755,- Sk   
      Ladislavovi Lacovi a manž. Jane Lacovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j.   15302,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných    štvrťročných bezúročných  splátkach 2551,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 2425  Ulica Východná  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja týchto 4 bytov   zostane v dome súp. č. 2425 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 13 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2425“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č.2425. 
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U z n e s e n i e  č. 127 

k návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o  
vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov a VZN Mesta 
Trenčín č. 4/1998 „Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín“, 
v znení noviel 
 
 s ch v a ľ u j e  
 
     I. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1148 v Trenčíne, 
Ulica Inovecká, orientačné číslo 62 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3756,  na pozemku zast. parc. č.  1868/1 o výmere 
1048 m2,  zapísaného na LV č. 5883, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1.    byt  č. 32  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 68/2382 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10216,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14595,- Sk   
      Štefanovi Horvátovi a manž. Alene Horvátovej. 
      Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s predávajúcim 
kupujúci uhradili 30 % zrážku z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona  182/1993  Z. z.  
v znení neskorších predpisov vo výške 4379,- Sk. 
 
          V dome súp. č. 1148  Ulica Inovecká  je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  a 1 bytu viď. mat. 6L   
nezostane v dome súp. č. 1148 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov 
bytov č. 1148“. Kupujúci  vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov 
č.1148. 
 
     II. 
 
 Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu 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 zast. parc. č. 2237/70 o výmere 
481 m2,  zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 61 -  garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu 

29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu   10689,- 
Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1910,- Sk  Martinovi Šebánovi a  manž. 
Magdaléne Šebánovej.  

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
    V dome súp. č. 2468 Ulica Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo odpredaných 67 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu   zostane v dome súp. č. 2468 vo vlastníctve 
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Mesta Trenčín 15 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468“. Kupujúci  vyhlásili, že  pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 2468. 
 
     III. 
 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1188 v Trenčíne, 
Ulica Beckovská, orientačné číslo  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 Okresnom úrade, odbor 
katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 30 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
    68  /4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
   342597,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18403,- Sk  Romanovi  
   Melicherovi a  manž. Miroslave Melicherovej. 
   

 Kúpna cena  bytu a  pozemku 361000,- Sk  bude zaplatená  na základe prísľubu 
peňažného ústavu TATRA banka  a.s. Bratislava, o poskytnutí úveru, a to najneskôr do 30 dní 
po vložení kúpnej zmluvy na Okresný úrad, odbor katastrálny v Trenčíne. 
Uvedený byt sa predáva ako byt voľný  v zmysle Protokolu z pracovného rokovania medzi 
Mestom Trenčín a Tebys spol. s r. o. Trenčín v dňoch 11. – 12. marca 1999 na Podbanskom a 
prijatého opatrenia uvedeného v bode 3, za účelom odpredaja protiprávne obsadených bytov. 
      
      V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 57 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 1188 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
 
     IV. 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2734 v Trenčíne, 
Ulica Šafárikova, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6177 a na pozemku parcelné číslo 2180/19 o výmere 
338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6177, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 19 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  

73/2046 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20348,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6040,- Sk  Viliamovi Krušpánovi.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2734  Ulica Šafárikova  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2734 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2734". Kupujúci vyhlásil, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2734. 
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    V. 
 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1164 v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 48 vrátane spoluvlastníckych podielov 
na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. 
parc. č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  19 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  53/1922   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 10791,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13305,- Sk   
      Michalovi Dvoržákovi.  
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode  
      s predávajúcim kupujúci uhradil 30 % zrážku z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods.  
      1 zákona  182/1993  Z. z.  v znení neskorších predpisov vo výške  4625,- Sk. 
 
     V dome súpisné číslo 1164 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 25 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje k Zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
 
      VI. 
 

Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov v  bytovom dome súpisné číslo 1158 v Trenčíne, 
Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 1863 o 
výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 

 
1. byt č. 27 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

57/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12476,- Sk 
a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13875,- Sk  Emílii Molecovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

 
     V dome súpisné číslo 1158 na Ulici Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 18  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súpisné 
číslo 1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 14 bytov. Kupujúca poverila výkonom správy na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, 
s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
      VII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov bytovom dome súpisné číslo 2370 v Trenčíne, 
Ulica Halalovka, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, na pozemkoch parcelné čísla 2337/53 o výmere 
684 m2 a 2315/22 o výmere 228 m2, na ktorých je dom postavený, zapísaných na LV č. 6356, 
katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 71/3653 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 41349,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8900,- Sk  MUDr. Jurajovi Lexmannovi a manž. 
Kataríne Lexmannovej. 

      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatené 30 %, t.j. 12405,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2632,- Sk. 
 
2. byt č. 15 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

71/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 41349,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8900,- Sk   Vladislavovi Brázdovi a manž. 
Márii Brázdovej. 

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 2370 na Ulici Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 13 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 2370. 
 
      VIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2633 v Trenčíne, 
Ulica J. Halašu, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6198 a na pozemku parcelné číslo 2189/7 o výmere 
325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6198, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1. byt č. 27 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
62/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 18513,- Sk a 
na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5130,- Sk  Vladislavovi Kobzíkovi a manž. Jane 
Kobzíkovej.  
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo      zaplatené 30 %, 
t.j. 5554,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v      pravidelných štvrťročných   
bezúročných  splátkach 2592,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2633  Ulica J. Halašu  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2633 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2633". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2633. 
 
      IX. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2463 v Trenčíne, 
Ulica M. Bela, orientačné číslo 30 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6269 a na pozemku parcelné číslo 2337/42 o výmere 
373 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6269, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
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1.  byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
    podielu  74/2257 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
    kúpnu cenu 44521,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6080,- Sk   
    Petrovi Krutákovi a manž. Danke Krutákovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 13356,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2598,- Sk. 
 
     V dome súp. č. 2463  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 24 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2463 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2463". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2463. 
 
      X. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu 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 parcelné číslo 2180/24 o výmere 
455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6140, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 8  pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
     70/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     19886,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5480,- Sk  Milanovi  
     Kurtišovi a manž. Daniele Kurtišovej. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 5966,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2784,- Sk. 
 
           V dome súp. č. 2719  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 38 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2719 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2719". Kupujúci vyhlásili, že pristupujú 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2719. 
 
      XI. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 2673 v Trenčíne, 
Ulica Novomeského, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5876 a na pozemku parcelné číslo 2175/7 o výmere 
440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5876, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 16 - garsónka pozostávajúca z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho  
     podielu  30/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
     kúpnu cenu 8389,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2895,- Sk   
    Gabriele Holíčkovej. 
    Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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     V dome súp. č. 2673  Ulica Novomeského  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2673 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2673". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2673. 
 
      XII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v bytovom dome súpisné číslo 1599 v Trenčíne, 
Ulica Hurbanova, orientačné číslo 60 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5476 a na pozemku parcelné číslo 1553/88 o 
výmere 561 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5476, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 10 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    35/1321 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    5674,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7410,- Sk  Ľuboslavovi  
   Balajovi a manž. Márii Balajovej.  
   Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1599  Ulica Hurbanova  je spolu 17 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1599 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1599". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 1599. 
 
      XIII. 
 
     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov v bytovom dome súpisné číslo 1485 v Trenčíne, 
Ulica Hodžova, orientačné čísla 29 a 31 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 1493/3 o 
výmere 1462 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     104/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     22163,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 59150,- Sk  Adrianovi  
     Repkovi a manž. Ľubomíre Repkovej.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 6649,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2586,- Sk. 
 
2.  byt č.  5 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     100/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     21364,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 57000,- Sk  Milanovi  
    Zacharovi a manž. Eve Zacharovej.  
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 6409,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2991,- Sk. 
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3.  byt č. 6 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     104/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     22257,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 59400,- Sk  Karolovi  
    Turanovi a manž. Eve Turanovej. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 6677,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2597,- Sk. 
 
4.  byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     109/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
     23364,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 62350,- Sk  Timotejovi  
     Filipovi a manž. Božene Filipovej. 
    Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
5.  byt č. 8 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
     79/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    16952,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 45255,- Sk  Vincencii  
    Šteflovičovej.  
    Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
6. byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu    
   107/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
   22864,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 60950,- Sk  Ing. Jánovi   
   Liptákovi a manž. Sidónii Liptákovej. 
   Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
   
     V dome súp. č. 1485  Ulica Hodžova  je spolu 12 bytov. Doteraz nebol v tomto dome 
odpredaný žiadny byt. Po schválení odpredaja týchto 6 bytu zostane v dome súp. č. 1485 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom formou spoločenstva s 
ostatnými vlastníkmi  bytov v dome. 
 
     XIV. 
 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov  v bytovom dome súpisné číslo 1162 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 26 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6324 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/1 o výmere 980 m2,  zapísaného na LV č. 6324, katastrálne územie Trenčín, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  26 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  66/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 11174,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16230,- Sk   
      Jozefovi Červeňanovi a manž. Daniele Červeňanovej. 
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
2.   byt č.  29 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  66/1999   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 11081,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16095,- Sk   
      Elene Slobodovej. 
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      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súpisné číslo 1162 na Ulici Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 1162 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 12 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1162“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje k Zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov 1162. 
 
     XV. 
 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 1636 v Trenčíne, 
Ulica  Nábrežná, orientačné číslo 8  vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6178, na pozemku  zast. parc. č. 1627/421 
o výmere 2980 m2, priľahlých pozemkov zast. parc. č.1627/422 o výmere 547 m2 a zast. 
parc. č. 1627/423  o výmere 596 m2,  zapísaného na LV č. 6178, katastrálne územie Trenčín, 
na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  106 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  83/7374   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 18748,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 27460,- Sk   
      Petrovi Mrázikovi a manž.  Jozefíne Mrázikovej 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatené 30 %, t.j. 5543,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2587,- Sk. 
 
    V dome súpisné číslo 1636 na Ulici Nábrežná je spolu 109 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 99 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1636 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov.  Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
zmluvu o výkone správy. 
 
     XVI. 
 
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 876 v Trenčíne, 
Ulica Duklianskych hrdinov , orientačné číslo 18 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2032 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1172 o výmere 192 m2,  zapísaného na LV č. 2032, katastrálne územie Zlatovce, na 
Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  72/1151   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 36486,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6006,- Sk   
      Ondrejovi Janišovi a manž. Márii Janišovej. 
      Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatené 30 %, t.j. 10946,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach 2554,- Sk. Kupujúci poverili    
    výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu  
    Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
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     V dome súpisné číslo 876 na Ulici Duklianskych  hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytou zostane v dome súp. č. 876 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku   firmu    Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu 
o výkone správy. 
 
      XVII. 
      
        Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu v bytovom dome súpisné číslo 2139 v Trenčíne, 
Ulica Piešťanská , orientačné číslo 11 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1433 a na pozemku  zast. parc. č. 341/1 o 
výmere 1079 m2,  zapísaného na LV č. 2035, katastrálne územie Zlatovce, na Okresnom 
úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.   byt č.  12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  88/1040   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu cenu 13512,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 45445,- Sk   
      Dušanovi Žitňanskému. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
      V dome súpisné číslo 2139 na Ulici Piešťanská  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2139 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku   firmu    Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o 
výkone správy. 
 
      XVIII. 

   Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 65/2124 na pozemku  zast. parcely číslo 389  
výmere 802 m2,  zapísanej na Okresnom úrade, odbor katastrálny Trenčín na LV číslo 1998, 
katastrálne územie Zlatovce, za dohodnutú kúpnu cenu 88,- Sk Ľubici Majercinovej,  bytom 
Čachtice, Ulica  Malinovského 978. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 
2164 na Ulici Veľkomoravská, orientačné číslo 26. Kupujúca je  vlastníčkou  bytu číslo 15 v 
tomto dome na základe  darovacej zmluvy zaregistrovanej  dňa 08.06.1992.  Predávaný podiel 
65/2124 zo zastavanej  plochy  pozemk 802  m2 predstavuje 25 m2, takže cena predávaného 
pozemku je 88,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

           

XIX. 

      Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 1485 na Ulici Hodžova  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1485" a výšku mesačných úhrad za  byty, ktoré zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
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      Fond opráv          
Byt.č. Podl.pl. nájom  6,- Sk/m2 správa Spolu TEBYS Mesto  
01 115,11        997,-  691,-          130,-            821,-       499,-        322,- 

02 74,34        728,-        446,-             130,-            576,-       364,-        212,- 

04 109,95       935,-        660,-             130,-            790,-       468,-        322,- 

09       107,47       971,-        645,-              130,-            775,-       486,-        289,- 

10       97,83         938,-        587,-              130,-            717,-       469,-        248,- 

11      100,93        954,-        606,-              130,-            736,-        477,-       259,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu                                   3635,-             780,-          4415,-      2763,-      1652,-   

 

     Výška poplatkov vyplývajúcich pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaných bytov sa 
bude meniť  podľa počtu neodpredaných bytov a podľa  rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 

     XX. 

     Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1537 
v Trenčíne, Ulica gen. Goliana, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3655 a na pozemku parcelné 
číslo 1627/10 o výmere 2019 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5908, 
katastrálne územie Trenčín, na Okresnom úrade, odbor katastrálny v Trenčíne 
 
1.  byt č. 16 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    47/1801 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    221020,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 28980,- Sk  Milošovi   
    Bittnerovi a manž. Dane Bittnerovej. 
 
    Kúpna cena bytu a pozemku bola určená dohodou, nakoľko sa nejedná o predaj bytu 
nájomcom, ale byt sa predáva ako voľný v zmysle uznesenia MsR číslo 194 zo dňa 
09.08.2001  na základe ponukového konania. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
     V dome súp. č. 1537 Ulica gen. Goliana  je spolu 30 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1537 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. .  Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
zmluvu o výkone správy. 
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U z n e s e n i e  č. 128 
k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 8, bod XXXVIII., por. č. 3 zo dňa 

25.3.1999 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
r u š í  
 
uznesenie MsZ č. 8, zo dňa 25.3.1999, bod XXXVIII. – por. číslo 3 – o schválení 

odpredaja spoluvlastníckeho podielu 65/2124 na pozemku parc. č. 389 o výmere 802 m2, 
zastavanom domom súp. č. 2164 Ul. Veľkomoravská v Trenčíne, zapísaného na LV č. 1, kat. 
územie Zlatovce, do vlastníctva Pavlíny Blaškovej, bytom Trenčín, Ul. Veľkomoravská 2164 
Trenčín.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 129 

k výstavbe nájomných bytov v lokalite Trenčín, Juh II.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1) s ch v a ľ u j e  
 

odkúpenie pozemku od a.s. BYVYSERV za 1,- Sk  
 
2) s ú h l a s í  
 

so začatím výstavby 61 b.j. v združení so spoločnosťou BYVYSERV, a.s. až po 
obdržaní písomného rozhodnutia ŠFRB o priznaní celkovej dotácie vo výške 
23.141,071,- Sk a podpísaní úverovej zmluvy medzi mestom Trenčín a ŠFRB o 
celkovej výške 23.941,000,- Sk. 

 
3) n e s c h v a ľ u j e  
 

1. vstup Mesta Trenčín do Združenia so spoločnosťou BYVYSERV, a.s. Trenčín  
2. odkúpenie projektovej dokumentácie stavby pre 103 b.j. I etapa objekt SO 116 od 

BYVYSERV, a.s. Trenčín, v hodnote 800.000,- Sk.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 130 
k návrhu na otvorenie novej rozpravy k výstavbe nájomných bytov v lokalite Trenčín, 

JUH II.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
n e s ch v a ľ u je  
 
otvorenie novej rozpravy k výstavbe nájomných bytov v lokalite Trenčín, JUH II.  
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U z n e s e n i e  č. 131 
k Informatívnej správe o realizácii investičných akcií schválených v rozpočte mesta na 

rok 2001, za I. polrok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  s pripomienkami  
 
Informatívnu správu o realizácii investičných akcií schválených v rozpočte mesta na 

rok 2001, za I. polrok 2001 
 

 
U z n e s e n i e  č. 132 

k návrhu na prijatie dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
  
 s ť a h u j e  
 
 návrh na prijatie dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR.  
  

 
 

U z n e s e n i e  č.  133 
k Informatívnej správe o príprave realizácie investičnej akcie „Križovatka ulíc 

Soblahovská a gen. Svobodu, Trenčín“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1) b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Informatívnu správu o príprave realizácie investičnej akcie „Križovatka ulíc 
Soblahovská a gen. Svobodu, Trenčín“  
 
2) s ch v a ľ u j e  
 

realizáciu investičnej akcie s termínom ukončenia 11/2001.  
 
 

 
U z n e s e n i e  č.  134 

k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 s ch v a ľ u j e  
 
 zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2001 po zapracovaní zmien.   
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U z n e s e n i e  č. 135 
k návrh zabezpečovania kultúry v meste Trenčín a hlavného predmetu činnosti 

zlúčenej m.p.o.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1.       n e s ch v a ľ u j e  
 

 návrh Mgr. Pavlíka zrušiť uznesenie MsZ č. 105 zo dňa 28.6.2001 o zrušení MsKS 
bez právneho nástupníctva.  
 
2. 
a)      s ch v a ľ u j e  

 
 spôsob zabezpečovania kultúry v meste Trenčín a predmet činnosti novovzniknutej 

m.p.o.  
 
b)      u k l a d á  
 

 zástupcovi primátora na októbrové zasadnutie MsZ: 
 

a)   predložiť zoznam kultúrnych akcií financovaných, spolufinancovaných mestom  
a) predložiť rozpočet akcií z bodu a) a zapracovať ich do návrhu rozpočtu na rok 2002  
b) predložiť návrh spôsobu prevádzky a činnosti kultúrnych stredísk  
c) predložiť návrh potreby finančných prostriedkov pre zlúčenú m.p.o. a návrh zapracovať 

do návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 
d) predložiť zriaďovaciu listinu, štatút a organizačnú štruktúru zlúčenej m.p.o.  
e) spracovať podklady pre vyhlásenie verejných súťaží a predložiť harmonogram 

vyhlasovania verejných súťaží na dodávku prác a služieb v činnostiach: 
- údržba mestskej zelene  
- verejné osvetlenie  
- údržba miestnych komunikácií  
- parkovacia služba 
 
c)      u k l a d á  
 

     prednostke MsÚ predložiť na októbrové zasadnutie MsZ. 
 

a) zmenu organizačnej štruktúry MsÚ z dôvodu zmien v m.p.o.  
b)  novelizáciu VZN č. 3/1999 pre poskytovanie finančných príspevkov z rozpočtu mesta a 
novelizáciu VZN č. 2/1997 o miestnych poplatkoch. 
 
3. 
a)     s ch v a ľ u j e  
 
1. vytvorenie komisie pod vedením zástupcu primátora pre oblasť kultúry zloženú zo 

zástupcov poslaneckých klubov a petičného výboru pre prípravu materiálu na októbrové 
zasadnutie MsZ  
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2. vytvorenie komisie pod vedením zástupcu primátora pre zlúčenú m.p.o. zloženú zo 
zástupcov poslaneckých klubov 

 
b)     ž i a d a  
 
1. predsedov poslaneckých klubov nahlásiť zástupcovi primátora člena príslušnej komisie za 

poslanecký klub do 3.9.2001 vrátane  
2.  členov petičného výboru nahlásiť zástupcovi primátora člena komisie pre oblasť kultúry za  

petičný výbor do 3.9.2001 vrátane.  
 
 
 

U z n e s e n i e  č.  136 
k návrhu na komplexné riešenie poskytovania sociálnych služieb na území mesta 

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

 
1) Návrh na komplexné riešenie poskytovania sociálnych služieb na území mesta Trenčín 
2) Zriaďovaciu listinu mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, 

m.r.o.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 137 

k informatívnej správe o výročných správach, o výsledkoch hospodárenia spoločností, 
resp. správach o ročnej účtovnej závierke overenej audítorom po ich prerokovaní vo valnom 
zhromaždení spoločností, v ktorých má Mesto Trenčín účasť k 31.12.2000 
 
           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
  

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o výročných správach, o výsledkoch hospodárenia spoločností, 

resp. správach o ročnej účtovnej závierke overenej audítorom po ich prerokovaní vo valnom 
zhromaždení spoločností, v ktorých má Mesto Trenčín účasť k 31.12.2000.  
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 138 
k informatívnej správe o rokovaniach orgánov jednotlivých akciových spoločností  v I. 

polroku 2001, v ktorých má Mesto Trenčín účasť 
        
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1)       b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

      Informatívnu správu o rokovaniach orgánov jednotlivých akciových spoločností za  I. 
polrok 2001, v ktorých má Mesto Trenčín účasť 
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2) s ch v a ľ u j e  
 

ponuku na odpredaj akcií Terminálu Trenčianska Teplá, a.s. vo vlastníctve Mesta 
Trenčín za akúkoľvek realizovateľnú cenu pod ich nominálnu hodnotu  

 
3)        z a v ä z u j e   
 

zástupcu Mesta Trenčín v spoločnosti Terminál Trenčianska Teplá, a.s. iniciovať 
podanie návrhu predstavenstvu spoločnosti v zmysle § 181 ods. 1 zákona 513/19991 Zb. 
Obchodný zákonník na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie 
záležitostí súvisiacich s finančnou a ekonomickou situáciou spoločnosti (zníženie základného 
imania, fúzia spoločnosti s inou spoločnosťou, likvidácia spoločnosti, atď...).  
 

 
U z n e s e n i e  č. 139 

k Informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za I. polrok 2001 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za I. polrok 2001 
 

 
U z n e s e n i e  č. 140 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 
2001 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1)       s ch v a ľ u j e  
 

 návrh p. Machunku – doplniť bod  8 – Kontrola dodržiavania VZN č. 5/1997 O 
zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín 

 
2)      s ch v a ľ u j e  
 

     návrh Ing. Maxona – nahradiť text bodu 6 týmto - Komplexná kontrola plnenia 
uznesení MsZ za toto volebné obdobie k 31.12.2001 a o tejto kontrole spracovať písomnú 
informáciu pre MsZ do 31.3.2002 

 
3) s ch v a ľ u j e   
 

Plán kontrolnej činnosť hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2001 so 
schválenými zmenami a doplnkami. 
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U z n e s e n i e č. 141 

k správe o činnosti MsP v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za 1. 
polrok 2001 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1)       b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

 Správu o činnosti MsP v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za I. 
polrok 2001 

 
2)        o d p o r ú č a   
 

 náčelníkovi MsP  
 
 podať MsZ písomné vzdanie sa svojej funkcie náčelníka MsP 
 

3)        o d p o r ú č a  
 

primátorovi mesta  
 
predložiť návrh na odvolanie náčelníka MsP na rokovanie MsR a následne MsZ.   

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 142 

k Správe o výsledkoch zahraničných pracovných ciest  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
 
Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest.  

 
 

 
U z n e s e n i e  č. 143 

k informácii o postupe riešenia priestorov pre Slovenský skauting v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
postup MsÚ v Trenčíne a Integra, m.p.o. Trenčín pri riešení priestorov pre Slovenský 

skauting v Trenčíne.  
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U z n e s e n i e  č. 144 
k Informatívnej správe o činnosti občianskeho združenia Refugium za I. polrok 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o činnosti občianskeho združenia Refugium za I. polrok 2001 

 
 
 
 
 

 
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  
 
Dňa: ..................................    Dňa: ..................................   
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
P. Marta  B l a h o v á, dňa .................................................................... 
 
 
Ing. Peter M e r t a n, dňa ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala, dňa: Renáta Špaleková, dňa 17.9.2001 
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