
Z Á P I S N I C A 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 10. marca 2003 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
Otvorenie: 
  
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Juraj Liška. 
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 22 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
  

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 PhDr. Marián Kvasnička 
   
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 PhDr. Alenu L a b o r e c k ú  a  JUDr. Michala Č e r t e k a  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
p. Branislava Z u b r i č a ň á k a  a  Ing. Róberta L i f k u 

 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo navrhnutých 
overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia.  
  

Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto 
zápisnice. 
 
 
 
Program: 
 
1.  Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
2. Majetkové prevody 
3. Návrh VZN č. 4/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 

opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín 
4. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 256 k Futbalovému klubu Laugarício, a.s. 

Trenčín a na zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské 
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hospodárstvo Trenčín 
5.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
6. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. 

polrok 2002 
7.  Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností za rok 2002 
8. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2003 
9. Návrh na prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva ku 

kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
10. Návrh na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl a Mestskej školskej 

rady 
11. Návrh na menovanie členov komisií MsZ – odborníkov z radov občanov 
12. Návrh na zriadenie občianskeho združenia na rozvoj mesta Trenčín 
13. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za IV. štvrťrok 2002 a návrh na 

zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.6.2000 
14. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002 
15. Interpelácie poslancov MsZ 
 
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Liška navrhol doplniť majetkové prevody o body: 

2P – Odpredaj bytov 
2N - Vyňať a dať na samostatné hlasovanie ako bod č.17 

 
Bod č. 12 – Návrh na zriadenie občianskeho združenia na rozvoj mesta Trenčín - stiahnuť 
z rokovania. 
 
1/ hlasovanie o návrhu Ing. Lišku  - doplniť majetkové prevody o bod 3P, bod 2N – vyňať 
a samostatne o ňom hlasovať ako o bode č.17 a bod č.12 – Návrh na zriadenie občianskeho 
združenia na rozvoj mesta Trenčín - stiahnuť z rokovania. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo návrh Ing. Lišku.  
 
 
P. Babič poprosil prítomných o podporu v zmene rokovacieho poriadku v nasledovnom 
zmysle. Podotkol, že Interpelácie poslancov sú až na konci rokovania MsZ. Tento bod 
programu má svoju závažnosť vzhľadom na to, že poslanci sú ľudia ktorí majú mandát 
občanov a ich pripomienky, názory a požiadavky na vylepšenie kvality ich života sú pre neho 
prvoradé. Prosil o podporu zmeny rokovacieho poriadku nielen dnes, ale aj do budúcnosti 
v tom zmysle, aby Interpelácie poslancov zostali na treťom mieste.  
 
2/ hlasovanie o návrhu p. Babiča, aby Interpelácie poslancov zostali na treťom mieste. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 9 proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča. 
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K bodu 1.  Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór, predložila materiál pod bodom 1. 
 Doplnila, že v I. pod písmenom a) zhrnula uznesenia, ktoré sa bežne plnia od roku 
1999 a sú pravidelne predkladané na MsZ. Pod písmenom b)  sú uznesenia, ktoré neboli 
splnené v celom rozsahu, sú to uznesenia z rokov 2001, 2002 a pod písmenom c) sú splatné 
uznesenia z novembrového MsZ roku 2002. Pod II. je kontrola dodržiavania postupu pri 
oprave chýb uznesení MsR a MsZ, ktoré boli schválené uznesením č.104 v roku 2001. 
 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
/Uznesenie č.7/ 
 
 
 
K bodu 2A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2A. 
 
 
Ide o: 
 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha  (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Vanku a manž. Annu rod. 
Kelešiovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 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 ...............................................................  74,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre  Vladislava Barteka a manž.  Zdenku rod. 
Čičmancovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 74/1936-in, čo 
predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Ondreja Kiačika a manž. Annu rod. 
Vavrúšovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
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21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemu pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Petra Vavruša a manž.  Máriu rod. 
Kulifajovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Maňáka a manž.  Jozefínu  rod. 
Žitňákovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 
21,3 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 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 ................................................................. 75,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Máriu Koníčkovú  rod. Panákovú,  bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 21,3 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 75,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Františka Pajtinku a manž. Elenu rod. 
Ondrášikovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín v podiele 73/1936-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre  Hanu  Filínovú rod. Šprtkovú a Ing. Petra 
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Filína , obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo predstavuje 21 
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 
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 ................................................................. 74,- Sk 
 
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Vlnu a manž. Martu rod. 
Mikulovú , obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 90/1936-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 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 ................................................................. 91,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Anastáziu  Masárovú rod. Lacovú ,  bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 91/1936-in, čo predstavuje 26 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 91,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Milana Švančaru a manž.  Evu rod. 
Vančovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
12/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Fraňu a manž.  Máriu rod. 
Dražkovcovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 96/1936-in, čo 
predstavuje 27 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 95,- Sk 
 
13/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
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č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Valíčka a manž. Janku rod. 
Ševčovičovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 97/1936-in, čo 
predstavuje 28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 98,- Sk 
 
14/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Vladimíra Blašku  a manž. Darinu rod. 
Chudú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 
21,1 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
15/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Dušana Bendára a manž. Helenu rod. 
Michalkovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 75/1936-in, čo 
predstavuje 21,3 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 75,- Sk 
 
16/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Janku Žilíkovú rod. Ševčíkovú,   bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
17/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Soňu Štichovú  rod. Gašparíkovú, bytom 
Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 95/1936-in, čo predstavuje 27 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 95,- Sk 
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18/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Miroslava Malovca a manž. Annu rod. 
Petríkovú bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 92/1936-in, čo predstavuje 26 m2, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 
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 ................................................................. 91,-Sk 
 
19/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Jozefa Cibuľu a manž. Oľgu rod. 
Adamcovú bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods. 3 
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 ................................................................. 74,- Sk 
 
20/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Milana Horňáčka  a manž. Martu rod. 
Otrusinovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo 
predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
21/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Štefana Mikuša   a manž. Zdenku  rod. 
Sýkorovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 96/1936-in, čo predstavuje 
27 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 95,- Sk 
 
22/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Miroslava Hudeka  a manž. Ivetu rod. 
Konušikovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 92/1936-in, čo 
predstavuje 26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 91,- Sk 
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23/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Ing. Milana Galiovského a manž. Ing. 
Jozefínu rod. Nemcovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, 
čo predstavuje 21,1 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
bytovkou, podľa § 18a ods. 3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
24/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 625 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 318) o výmere 551 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Homolu a manž. Oľgu  rod. Hollú, 
obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 318, Trenčín  v podiele 74/1936-in, čo predstavuje 21,1 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
25/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Miloša Janču  a manž. Slávku  rod. 
Srvátkovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 .................................................................   98,- Sk 
 
26/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Martu Novomestskú rod. Švajdleníkovú,  
bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 28 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 98,- Sk 
 
27/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Emiliána Kubiša  a manž.  Emíliu   rod. 
Turanovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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. 
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Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 91,- Sk 
 
28/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Rudolfa Malu a manž.  Máriu rod. 
Švorčíkovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 96/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 98,- Sk 
 
29/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Rudolfa Kiaca  a manž.  Oľgu  rod. 
Slivkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 91/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 91,- Sk 
 
30/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Antona Sokola a manž. Gabrielu  rod. 
Sušekovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 97/1931-in, čo predstavuje 
28 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 98,- Sk 
 
31/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Milana Sýkoru a manž. Darinu  rod. 
Bartákovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo 
predstavuje 26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 91,- Sk 
 
32/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Vojtecha Markusíka a manž. Vieru  rod. 
Pavlíkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 92/1931-in, čo predstavuje 
26 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 zák.č. 183/1993 Z.z.  zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení 
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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 ................................................................. 91,- Sk 
 
33/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Bartošeka a manž. Alenu rod. 
Škultétyovú, obaja  bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
34/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  MUDr.  Elenu Krátku rod. Kmotorkovú,   
bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 73/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
35/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Ing. Vladimíra Bánovského  a manž. Elenu 
rod. Jurišovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 75/1931-in, čo 
predstavuje 22 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 77,- Sk 
 
36/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jaromíra Varačku a manž. Annu rod. 
Bajčíkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 73/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
37/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jána Harára a manž. Annu rod. Almášiovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 zák.č. 
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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 ................................................................. 74,- Sk 
 
38/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jána Otrusina  a manž. Máriu rod. 
Chupáčovú, obaja bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
39/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Ing. Milana Masára a manž. MUDr.  Helenu 
rod. Margolienovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
40/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Igora Ďuraja a manž. Evu rod. Pánisovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
41/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Jána Liptáka a manž.  Máriu rod. Piknovú, 
obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 21 m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
42/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Antona Behana  a manž. Evu  rod. 
Skrutkovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
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predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
43/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre  Vlastislava Sošťáka a manž. Dagmar   rod. 
Vankovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 72/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
44/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Peťovského a manž. Oľgu rod. 
Kramoríšovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
45/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vladimíra Jurčíka a manž. Janu rod. 
Hiklovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 72/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
46/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Pavla Juríčka a manž. Andreu rod. 
Kolárikovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
47/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vladimíra Benedikoviča  a manž. Jarmilu 
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rod. Maršalovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo 
predstavuje 21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
48/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Bavlnárskej, v k.ú. Hanzliková, parc.č. 626 
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č. 319) o výmere 555 m2, zapísaného na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Vojtecha Ležatku  a manž. Kláru rod. 
Muchovú, obaja   bytom Bavlnárska ul.č. 319, Trenčín  v podiele 74/1931-in, čo predstavuje 
21 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, podľa § 18a 
ods.3 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 ................................................................. 74,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.8/ 
 
 
 
 
K bodu 2B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Miroslav Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2B. 
 
Ide o: 
-  odpredaj nehnuteľnosti – pozemku na ul. Mateja Bela, v k.ú. Trenčín, parc.č. 2337/25    
zastavaná plocha (pozemok pod bytovkou so súp.č.2500) o výmere 376 m2, zapísaného na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Miroslava Šlabiara   a manž. Alžbetu  
rod. Chorvátovú, obaja   bytom Mateja Bela 2500/7,  Trenčín  v podiele 67/2256-in, čo 
predstavuje 11 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou, 
podľa § 18a ods.3 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 ................................................................. 39,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.9/ 
 
 
K bodu 2C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Miroslav Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2C. 
 
Ide o: 
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-  predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín  

parcela číslo 686/1  záhrada s výmerou  334 m2 v 1/16-ine, čo predstavuje výmeru 21 m2, 

zapísanej na lite vlastníctva č. 5414 ako vlastník Ing.Dušan Poruban v 15/16-inách a Mesto 
Trenčín v 1/16-ine Ing.Dušanovi Porubanovi za účelom skompletizovania pozemku, ktorého 
je väčšinovým spoluvlastníkom, za dohodnutú kúpnu cenu 2.000,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................      42.000,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.10/ 
 
 
 
K bodu 2D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Miroslav Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2D. 
 
Ide o. 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Istebník  

  novovytvorená  parcela číslo  23/2  zastavaná plocha s výmerou  451 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-06-03  zo dňa 4.2.2003 z pôvodnej parc.č. 23 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti HORNEX 
development, spol. s r.o., Agátová 1, 84101 Bratislava za účelom skompletizovania 
pozemkov na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska pre budúcu predajňu 
potravín, za  dohodnutú kúpnu cenu  500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 225.500,- Sk. 
 
Ing. Sykorčin poznamenal, že občania sa obávajú, či budú mať prístup ku garážam.  
 
Ing. Lifka navrhol, aby MsZ prijalo uznesenie, že firmu zaviažeme vecným bremenom. 
 
Ing. Vanková odpovedala, že pozemok nie je  vo vlastníctve mesta, ale vo vlastníctve firmy a  
cudzí pozemok mesto nemôže zaviazať vecným bremenom. 
 
Ing. Sykorčin navrhol, aby MsZ stiahlo materiál z rokovania. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 6 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo stiahnutie materiálu z rokovania MsZ. 
/Uznesenie č. 11/  
 
 
 
K bodu 2E.  Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2E. 
  
Ide o: 
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- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce - novovytvorená  

parcela č. 980/9 ostatná plocha s výmerou  345 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-087-02 z pôvodnej parcely číslo 980/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubošovi Samákovi a 
manželke Daniele  rod. Švančárkovej v podiele 1/2-ica a Jánovi Záhorovi v podiele 1/2-
ica za účelom výstavby pizzerie,  za dohodnutú kúpnu cenu 1.000,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................... 345.000,- Sk. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.12/ 

 

 

K bodu 2F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2F. 

 

Ide o: 

- predaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Trenčín 

parcela číslo  2051/4  zastavaná plocha s výmerou  209 m2, a 

budova súpisné číslo  2413 (bývalá výmenníková stanica) na pozemku parc. číslo 2051/4                                 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Drahošovi 
Slezákovi, DISK,  za účelom zriadenia kancelárskych priestorov, za  dohodnutú kúpnu cenu  
850.000,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 850.000,- Sk. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 13/ 

 

K bodu 2G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 

Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2G. 
 

Ide o: 

predaj nehnuteľností – pozemkov pod jestvujúcimi trafostanicami 

      parc.č.  463/2 zastavaná plocha s výmerou  46 m2 v k.ú. Trenčín – pod          

                   trafostanicou súp.č. 2821 na Námestí sv. Anny v Trenčíne, 
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      parc.č. 786/3 zastavaná plocha s výmerou 61 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou  súp.č. 2814 na ulici Dolný Šianec v Trenčíne, 

      parc.č. 1115/17  zastavaná plocha s výmerou 38 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou  súp.č. 2822 na ulici Horný Šianec v Trenčíne, 

      parc.č. 1627/289 zastavaná plocha s výmerou 74 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2827 na ulici gen. Goliana v Trenčíne, 

      parc.č. 1902/49 zastavaná plocha s výmerou 97 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2809 na Strojárenskej ulici v Trenčíne, 

      parc.č. 2108/79 zastavaná plocha s výmerou 132 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2818 na ulici Pod Brezinou v Trenčíne, 

      parc.č. 2180/234 zastavaná plocha s výmerou 70 m2 v k.ú. Trenčín – pod 

                   trafostanicou súp.č. 2799 na Liptovskej ulici  v Trenčíne, 

      parc.č. 2237/66 zastavaná plocha s výmerou 66 m2 v k.ú. Trenčín – pod  

                   trafostanicou súp.č. 2792 na Západnej ulici v Trenčíne, 

      parc.č. 3245/4 zastavaná plocha s výmerou 98 m2 v k.ú. Trenčín – pod  

                   trafostanicou súp.č. 2819 na ulici 1. mája v Trenčíne, 

      parc.č. 2/8  zastavaná plocha s výmerou  53 m2 v k.ú. Istebník – pod 

                   trafostanicou súp.č. 943 na ulici Duklianskych hrdinov v Trenčíne, a  

      parc.č. 1177 zastavaná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Zlatovce – pod 

                   trafostanicou súp.č. 942 na Hollého ulici v Trenčíne, 

                                                           celková výmera :   788 m2, 

 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Západoslovenskej 
energetike, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, za účelom usporiadania pozemkov pod 
jestvujúcimi trafostanicami, za dohodnutú kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 415.910,- Sk. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín,  v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 14/ 
 

 

K bodu 2H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2H. 
 
Ide o: 

- predaj  nehnuteľností –  pozemkov v k. ú. Trenčín 
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  parcela č. 1902/54 zastavaná plocha  s výmerou   600 m2,  a 

  parcela č. 1902/55 zastavaná plocha s výmerou  600 m2,  

oddelených  geometrickým plánom  z pôvodnej parcely č. 1902/1, zapísanej na  liste  
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti spoločnosti s r.o. ADOZ, Pred poľom 
8, 91101 Trenčín,  za účelom výstavby dvoch polyfunkčných bytových domov za dohodnutú 
kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................    1,800.000,- Sk. 
 
Po ukončení výstavby bude výmera pozemku upresnená na základe porealizačného zamerania 
stavby. 
 
Na predávaných pozemkoch sa nachádza nedokončená investícia na rozostavanú stavbu 
„Prístavba ZŠ“ , ktorá je evidovaná v účtovníctve m.r.o. Základná škola, Ul. P.Bezruča 66, 
Trenčín vo výške 1,227.129,- Sk.  Predmetom predaja je i uvedená nedokončená investícia 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 15/ 
 
 
K bodu 2 I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2I. 
 
Ide o: 
- predaj spoluvlastníckeho podielu 60/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 
   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 3 izbový byt na 2. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Michala Orgoníka  
za kúpnu cenu                                                                                                ....  139.820,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 16/ 
 
 
 
K bodu 2J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2J. 
 
Ide o: 
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- predaj spoluvlastníckeho podielu 72/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 
   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 2 izbový byt na 2. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Petra Dobiaša a manželku Alenu  
za kúpnu cenu                                                                               ....  167.780,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 17/ 
 
 
 
 
K bodu 2K. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2K. 
 
Ide o: 
- predaj spoluvlastníckeho podielu 36/1632 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Mierovom námestí č. 33 v Trenčíne: 
1.a/ na obytnom dome súp. č. 33 na pozemku parc. č. 39 
   b/ na pozemku parc. č. 39, zast. plocha vo výmere 1020 m2 s príslušenstvom 
   vedených na LV č. 1341, vlastník Mesto Trenčín v  podiele 300/1632,  
2.a/ na pozemku parc. č. 40, záhrada vo výmere 66 m2, 
   b/ na pozemku parc. č. 41, záhrada vo výmere 48 m2 
   vedených na LV č. 222, vlastník Mesto Trenčín v podiele 300/1632 
predstavujúci v súčasnosti v užívaní 1 izbový byt na 3. NP s príslušenstvom a príslušným 
podielom na dome a pozemkoch pre Stefana Szaba a manželku Helenu  
za kúpnu cenu                                                                                                ....   83.890,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 18/ 
 
 
K bodu 2L. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2L. 
 
Ide o: 
1. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/6, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník  Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
88/017/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Došekom s manželkou podľa geometrickým  
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plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné parc. č. 
1469/6, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Miroslav Chudada, ktorý zaniká včlenením tým 
istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného zamerania. Zámena sa 
uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
2. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/7, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
89/018/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Klemensom s manželkou podľa geometrickým  
plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné parc. č. 
1469/7, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastníci JUDr. Peter Slanina v podiele 1/2 a Ing. Jana 
Slaninová v podiele 1/2, ktorý zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. 
č. 1469/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe 
porealizačného zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
 
 
3. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/8, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
91/020/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. arch. Miroslavom Mlynčekom s manželkou podľa 
geometrickým  plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné 
parc. č. 1469/8, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Ďurkech s manželkou, ktorý 
zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného 
zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
4. zámenu pozemku nachádzajúceho sa na Hodžovej ulici v k.ú. Trenčín parc. č. 1469/9, 
zast. pl.  vo výmere 19 m2, vlastník Mesto Trenčín na základe Zámennej zmluvy č. 
92/021/2002 s pôvodnými vlastníkmi Ing. Emilom Gallovičom s manželkou podľa 
geometrickým  plánom  č. 31041833-100-00, overeným dňa 27.06.2000 za pozemok pôvodné 
parc. č. 1469/9, zast. pl. vo výmere 19 m2, vlastník Ing. Eduard Vražda s manželkou, 
ktorý zaniká včlenením tým istým geom. plánom do pozemku parc. č. 1469/2 za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou na základe porealizačného 
zamerania. Zámena sa uskutočňuje bez  finančného  vyrovnania. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania,  
schválilo zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 19/ 
 
 
 
K bodu 2M. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2M. 
 
Ide o: 

-kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice 

 novovytvorená parcela č. 1113/35 trvalý trávnatý porast s výmerou  2.167 m2, 
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oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-006-03 zo dňa 7.2.2003 z  pôvodnej parc.č. 
1113/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 4648 ako vlastník Pavol Maláň a ďalších 70 
spoluvlastníkov, ktorí sú členmi spoločenstva Urbariát – pozemkové spoločenstvo 
Nozdrkovce  za účelom usporiadania časti jestvujúcej miestnej komunikácie  za dohodnutú 
kúpnu cenu 550,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................... 1,191.850,- Sk. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 20/ 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2O. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 183 zo dňa  
                    24.10.2002 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2O. 
 
Ide o: 
- uznesenie č. 183 zo dňa 24.10.2002, ktorým  zverilo v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  
majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a 
nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  
Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do 
správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2002. 
 

Týmto majetkom, určeným v súlade so zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niekt. 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie, je 
v zmysle prílohy č. 3 delimitačného protokolu zo dňa 09.09.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim Okresným úradom v Trenčíne a preberajúcim Mestom Trenčín,  hmotný 
investičný majetok - automobil Škoda 1203 – ŠPZ TND 65 – 66 v hodnote 
............................................................................................................................... 48.663,00 Sk. 
 
Zmena sa týka  

 
hodnoty predmetu zverenia – hmotného investičného majetku - automobilu Škoda 1203 
– ŠPZ TND 65 – 66, ktorá sa mení z 48.663,-Sk na ........................................ 147.460,-Sk. 
 
Ostatné časti pôvodného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 183 zo 

dňa 24.10.2002, zostávajú nezmenené.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 183 zo dňa 24.10.2002, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 21/ 

 20



 
 
             
K bodu 2P. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 
                    zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov, 
                    v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín
                    č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
                    v znení noviel 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 2P. 
 
Ide o: 
I.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2344 v 
Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 37 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, na pozemku zast.  parc. číslo 
2315/60 o výmere 232 m2  a pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 229 m2, zapísaných  
na LV č. 7049, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 12 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
77/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
59.732,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.630,- Sk   
Vladimírovi Chupáčovi a manž. Oľge Chupáčovej.  
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 17.920,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 35  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  12 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
II.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2370 v 
Trenčíne, Ul. 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, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 10 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
71/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
35.512,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.870,- Sk Petrovi Horníčkovi 
a manž. Oľge Horníčkovej. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo            
zaplatených 30 %, t.j. 10.654,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.762,- Sk. 

 
 
V dome súp. č. 2370  Ulica Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 40 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu, zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". Kupujúci vyhlásili, že  správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2392 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  18 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7334 a na pozemku parcelné číslo 2315/41 
o výmere 228 m2, na ktorom je dom postavený, zapísanom na LV č. 7334, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  18 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
92.285,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.410,- Sk   

     Helene Mittuchovej. 
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 18 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2392 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392".  Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1704 v 
Trenčíne,  Ulica 17. novembra, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  2998, na pozemku parcelné 
číslo 1528/74 o výmere 356 m2,   priľahlých pozemkov zast.  parc. č.1528/55 o výmere 402 
m2 a zast. parc. č. 1528/56 o výmere 442 m2 zapísaných  na LV č. 6263, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/946 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13.276,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 49.585,- Sk   
Ľuborovi Horňákovi a manž. Eve Horňákovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
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V dome súp. č. 1704  Ulica  17. novembra  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 9 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1704 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúci poverili fy Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorili zmluvu o výkone 
správy. 
 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 
o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 71 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
20.653,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.695,- Sk       Jozefe Zajacovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny              
bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.196,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude            
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.892,-            
Sk.  

 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 76 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2507 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5933 a na pozemku parcelné číslo 2237/65 
o výmere 483 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5933, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  81 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
29/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
11.759,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.920,- Sk   
Jane Vozníkovej. 
Kúpna  cena  pozemku  bola  zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
bytu  bolo  zaplatených  30%, t.j.  3.528,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.744,-  
Sk.  
 

B. byt č.  29 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
57/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
22.739,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.710,- Sk   
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Petrovi Heringešovi a manž. Jarmile Heringešovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2507  Ulica  Západná  je spolu 77 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 69 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov, zostane v dome súp. č. 2507 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". Kupujúci vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie  v dome súpisné číslo 310 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 659 o výmere 
505 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/4 o výmere 652 m2  zapísaných na LV č. 1, 
k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

1.  byt č. 7   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  69/1058 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 15.095,- Sk a 
na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 37.850,- Sk   
Erikovi Smolkovi a a manž. Andrei Smolkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny   bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  4.528,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.642,-  
Sk.  

 
V dome súp. č. 310  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 12 garáží.  Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných  11 bytov a 3 garáže. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu    zostane v 
dome súp. č. 310 vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 garáží. Na správu spoločných častí a 
zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 310". Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 310, Ul. Bavlnárska 
v Trenčíne. 
 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 314 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo  8, vrátane   spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1566,  na pozemku  zast. parc. 
č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 
m2. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2  zapísaných na LV č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 9 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu      
71/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
18.721,-   Sk   a na  pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42.250,- Sk  
Antonovi Marciňovi a manž. Viere Marciňovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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V dome súp. č. 314  Ul. Bavlnárska  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 314 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 314 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 314“. Kupujúci 
vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí 
vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 320 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 17, 23  a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437 a na pozemku  zast. parc. 
číslo 635/12 o výmere 1776 m2, a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 
m2, zapísaných na LV č. 1437, k.ú. Hanzlíková, na k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
  

A. byt č. 13  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  
73/3577  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu    
26.955,- Sk   a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 31.710,- Sk   
Ružene Lukelovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z  dohodnutej  kúpnej  ceny  bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  8.086,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.696,-  
Sk.   

 
B. byt č. 47  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  

46/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
17.109,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.130,- Sk   
Alene Filovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 

zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov vo výške 7.332,- Sk. 
 
V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2 bytov, zostanú v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 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, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
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A. byt č. 31 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
67/2257 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
34.684,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.570,- Sk   
Márii Lehutovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z  dohodnutej  kúpnej  ceny  bytu  
bolo  zaplatených  30%, t.j.  10.405,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.698,- Sk.   

 
V dome súp. č. 2463  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2463 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2463". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome.  
 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2670 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo  10 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3753 a  na pozemku zast. parc. 
č.  2175/13 o výmere 440 m2,   zapísaného na LV č. 6074, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 

A. byt č.  16  pozostávajúci zo   4 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
           podielu  77/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
           kúpnu cenu  21.843,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.805,- Sk    
           Eduardovi Balážovi a manž. Daniele Balážovej.       
           Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
     
V dome súp. č. 2670  Ulica  Novomeského  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 2670 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2670". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 490 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo 34 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6224, na pozemku  zast.  parc. 
č. 1343/1 o výmere 143 m2  a priľahlého pozemku zast. parc. č. 1343/2 o výmere 394 m2, 
zapísaných na LV č. 6224, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
97/312 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
11.958,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 83.550,- Sk 
Ing. Ľubomírovi Chupáčovi a manž. Irene Chupáčovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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V dome súp. č. 490 Ulica  Kukučínova sú spolu 4  byty. Doteraz boli v tomto dome 
odpredané 3 byty. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 490 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
Zmluvu o výkone správy.  
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  v bytovom dome súpisné číslo 1630 v Trenčíne, 
Ulica Švermova , orientačné číslo 30 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5396 a na pozemku parcelné číslo 1615/2 o výmere 
1308 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5396, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

A. byt  č.  95  pozostávajúci  z  1 obytnej  miestnosti  a  spoluvlastníckeho podielu  
40/4200 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
8.674,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.229,- Sk   
Oľge Marienkovej.                  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1630 Ul. Švermova   je spolu 63 bytov. Doteraz bolo odpredaných 62 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1630 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a 
Švermova 1630 - SVOJBYT“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1174 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov a spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6035 a na pozemku parcelné číslo 1856/2 o 
výmere 1544 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6035, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  3 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
61/3574 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu  
15.653,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.135,- Sk   
Róbertovi Mokrohajskému a manž. Martine Mokrohajskej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti 

 
V dome súp. č. 1174  Ulica 28. októbra  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1174 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1174“. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1178 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra 1178, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov a 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5339 a na pozemku parcelné 
číslo 1821/2 o výmere 2076 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5339, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  4 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
82/4101 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu  
10.539,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.835,- Sk   
Jozefíne Vavríkovej.  
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo          
zaplatených 30 %, t.j. 3.162,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.689,- Sk. 

. 
V dome súp. č. 1178  Ulica 28. októbra  je spolu 56 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 54 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1178 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúca poverila fy Tebys spol. s r. o., s ktorou uzatvorila zmluvu o 
výkone správy. 
 
 
 
XVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o 
výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

A. byt č. 20 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        
kúpnu cenu 134.760,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.215,- Sk   
Emílii Luptákovej.          
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 40.428,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.696,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných 
častí a zariadení  domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XVII. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 
v Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné 
číslo 1825/3 o výmere 706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5326, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 74 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.665,- Sk 
Eduardovi Martošovi a manž. Viere Martošovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 2.241,- zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.615,- Sk. 

 
B. byt č. 45 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

41/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
4.369,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.315,- Sk 
Márii Pátkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 

zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov vo výške 1.872,- Sk. 
 
V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
70 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp.č. 1184 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
  
 
XVIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov  I.  kategórie  v bytovom dome súpisné číslo 
2743 v Trenčíne, Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/39 o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6281, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 26 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
69/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
20.113,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.325,- Sk  
Pavlovi Jablončíkovi a manž. Darine Jablončíkovej.   
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

    
B. byt č. 29 pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

80/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
23.220,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.150,- Sk  
Petrovi Juricovi a manž. Erike Juricovej.   
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
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V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 39 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1731 v Trenčíne, Ulica M. Turkovej, orientačné číslo 46 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3908 a na pozemku parcelné 
číslo 1531/139 o výmere 369 m2, zapísaného na LV č. 5562, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

A. byt č. 1 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
58/2784 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.360,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.845,- Sk  
Nadežde Pavlačkovej.   
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 2.808,- zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.276,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1731  Ulica M. Turkovej  je spolu 40  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 37 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1731 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1731". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov I. kategórie 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. 6601 a na pozemku parcelné 
číslo 1863 o výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6601, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 19  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
43/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.425,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10.485,- Sk  Alžbete Turanovej.      

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 

B. byt č. 25  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
10.287,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 11.440,- Sk  Zdenke Švorcovej.      
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   3.086,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.601,- Sk. 
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V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 27  bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy. 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 46 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, k. ú. Trenčín, na Správe  
katastra Trenčín 
 

A. byt č.  14 pozostávajúci z  2  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  52/1923   na spoločných častiach zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu 
cenu 10.662,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.150,- Sk  
Ivete Skalíkovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 4.569,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1164  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 31 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1164 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 4 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2720 v 
Trenčíne, Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6168 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/31 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6168, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 24 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/2038 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 19.485,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  5.795,- Sk   
Eve Mrázikovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   5.845,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.728,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2720  Ulica  Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2720 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2738 v 
Trenčíne, Ulica  Šafárikova, orientačné číslo 18 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6264 a na pozemku parcelné 
číslo 2180/26 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6264, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 8 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/1530 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 20.309,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  7.775,- Sk   
Dušanovi Čongradymu a manž. Mgr. Márii Čongradyovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo 
zaplatených 30 %, t.j.   6.093,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v 
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.844,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2738  Ulica  Šafárikova  je spolu 23  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 20 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2738 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
 
 
 
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2142 v 
Trenčíne, Ulica  Piešťanská, orientačné číslo 21 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2021 a na pozemku parcelné 
číslo 410 o výmere 500 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 2021, k.ú. 
Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 18 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
68/1330 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 9.706,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.860,- Sk   
Jurajovi Machajdíkovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2142  Ulica  Piešťanská  je spolu 18  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 17 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2142 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu a pozemku fy Tebys, spol.  s r.o., Trenčín, s ktorou uzavrel 
zmluvu o výkone správy.  
 
 
XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1131 v 
Trenčíne, Ulica  Inovecká, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3902 a na pozemku parcelné číslo 1916/2 o 
výmere 366 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5855, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/3666 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
20.523,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3895,- Sk   
Marte Hlávkovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1131  Ulica  Inovecká  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1131 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1131". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XXVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie 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, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
72/1151   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu 
31.800,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.089,- Sk   

     Jánovi Dudákovi a manž. Veronike Dudákovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 9.540,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.783,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 876 Ulica Duklianskych  hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 876 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o 
výkone správy. 
 
 
 
XXVII. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 882 
v Trenčíne, Ulica Hollého, orientačné číslo 20 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1167 o výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, k. ú. Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

A. byt č.  12 pozostávajúci z  3  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  64/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 24.207,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.835,- Sk   
Milanovi Dobiašovi a manž. Márii Dobiašovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 7.262,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.825,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 882 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku  fy Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy.  
 
 
 
XXVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2607 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4025 a na pozemku parcelné 
číslo 2189/18 o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5302, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 31 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/2289 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
15.434,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.480,- Sk   

     Daniele Turnerovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatených 30 %, t.j. 4.630,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.701,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2607  Ulica  K. Šmidkeho  je spolu 37  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2607 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2607". Kupujúca vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2629 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164 a na pozemku zast. parc. 
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č. 2189/12 o výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6164, k. ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1.  byt  č.  27  pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti  a  spoluvlastníckeho  podielu    
30/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
9.411,- Sk  a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.275,- Sk  
Mariánovi Kosibovi.  
Kúpna cena bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2629  Ulica K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 44 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2629 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
XXX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
1182 v Trenčíne, Ulica Strojárenská, orientačné číslo 14 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6996 a na pozemku 
parcelné číslo 1934/2 o výmere 540 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV 
č. 3812, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  17 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
68/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
8.751,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15.195,- Sk   
Ivanovi Martišovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1182  Ulica Strojárenská  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
 
XXXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2652 
v Trenčíne, Ulica Saratovská, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5255 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2189/150 o výmere 322 m2,  zapísaného na LV č. 5255, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
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 1.  byt č.  26 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
74/1747  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
21.673,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.718,- Sk           

 Eve Rybaničovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatených 30 %, t.j. 6.502,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v          
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.529,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 2652,  Ul.  Saratovská je spolu 28 bytov. Doteraz bolo odpredaných 27 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2652 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2652".  
Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po 
nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
XXXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2631 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 22 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6242 a na pozemku parcelné číslo 2189/9 o 
výmere 325 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6242, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  2 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 
73/1948 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu cenu  
22.012,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.065,- Sk   
Petrovi Kenížovi a Jitke Kenížovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim 
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 
182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 9.434,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2631  Ulica  J. Halašu  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2631 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2631". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
 
 
 
XXXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2701 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6262 a na pozemku parcelné číslo 2175/16 
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o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6262, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č.  17 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 76/2940 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu 
cenu  23.147,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.710,- Sk   
Martine Lobotkovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2701  Ulica  J. Halašu  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2701 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2701". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
XXXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2703 v 
Trenčíne, Ulica J. Halašu, orientačné číslo 6 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3900 a na pozemku zast. parc. č. 2175/21 o 
výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6090, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

A. byt č. 26  pozostávajúci z  2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 46/1593 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  14.509,- Sk a 
na  pozemku za dohodnutú kúpnu 6.330,- Sk  
Ivete Škrhovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim 
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 
182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 6.218,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2703 na Ul. J. Halašu  je spolu 26 bytov. Doteraz bolo odpredaných 24 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2703 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúca  poverila výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku fy Tebys spol. s r.o.  Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
 
 
XXXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 59/2124 na pozemku  zast. parc. č. 389 o výmere 
802 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 1998, katastrálne územie 
Zlatovce, za dohodnutú kúpnu cenu 78,- Sk  Márii Súkeníkovej, bytom Trenčín, Ul.  Gen. 
Svobodu 13. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2164, Ul. 
Veľkomoravská v Trenčíne, orientačné číslo 30. Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 29 v 
tomto dome na základe   darovacej zmluvy zaregistrovanej dňa 02.04.1996. Predávaný podiel 
59/2124 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 802 m2 predstavuje 22,40 m2, takže cena 
predávaného pozemku je 78,- Sk. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v PKB, a.s. Žilina, 
Krajská pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 21643029, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona NR SR č.182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 22/ 
 
 
 
K bodu 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2003 O poskytovaní
                 opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta  
      Trenčín 
 
Mgr. Plánková, člen MsR, predložila materiál pod bodom 3. 
 Informovala, že spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za 
poskytnutú opatrovateľskú službu je potrebné upraviť Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Trenčín, na základe čl. 68 Ústavy SR čo znamená, že vo veciach územnej samosprávy 
môže obec vydávať VZN a podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, môže obec vo veciach územnej správy vydávať nariadenia, 
ktoré nie sú v rozpore s Ústavou SR. Opatrovateľskú službu a úhradu za poskytnutú službu 
bude zabezpečovať m.r.o. Sociálne služby Mesta Trenčín, ktorá bola schválená uznesením 
MsZ v Trenčíne č. 136 z 11.12.2001. Všetko čo súvisí s VZN súvisí aj s metodickým 
pokynom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Dotýka sa to občanov, ktorý majú 
trvalý pobyt v meste Trenčín. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách 
za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 23/ 
 
 
 
K bodu 4. Návrh na zrušenie časti uznesenia č.256 k Futbalovému klubu Laugarício a.s.  
                 Trenčín a na zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské 
                 hospodárstvo 
 
Ing. Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4. 
 Informoval, že MsZ, ktoré sa konalo 28.11.2002 prijalo uznesenie, ktoré sa týkalo 
všetkých záležitostí spojených s futbalom a s FK Laugarício a.s. Trenčín. Od momentu, kedy 
sa na verejnosti objavila informácia, že novozvolené MsZ má záujem toto uznesenie 
revidovať, začali sa rozoberať otázky z akého dôvodu a bolo skonštatované, že mesto 
nepomáha športu a  že sa k nemu stavia macošsky. Zdokumentoval pomoc Mesta Trenčín  
futbalu za uplynulé roky - v prospech FK Ozeta Dukla Trenčín, pretože klub FK Laugarício 
začal svoje pôsobenie až v septembri roku 2002. Na konci roku 1996 uzavrelo Mesto Trenčín 
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s FK Ozeta Dukla Trenčín nájomnú zmluvu o užívaní futbalového štadióna na Sihoti výlučne 
v prospech futbalového klubu. Od roku 1997 až do roku 2002 bolo z prostriedkov rozpočtu 
mesta použitých celkovo 28.503 tis. Sk na investície do futbalového štadióna. Z tejto čiastky 
bolo 15,7 milióna Sk použitých do samotnej réžie (spotreba energií a vody, mzdy 
zamestnancov futbalového štadióna) - všetky náklady, ktoré boli spojené s prevádzkou 
futbalového štadióna bez odpisov. Čiastka 4.261 tis. Sk bola vložená do opráv na futbalovom 
štadióne a 8,5 mil. Sk sa investovalo do štadióna.  Celkovo je to 12,8 mil. Sk. Poznamenal, že 
je dobré, že mesto investovalo finančné prostriedky do majetku mesta a nedá sa povedať, že 
mesto za tie roky pre futbal nič neurobilo. Čiastka, ktorou sa Mesto Trenčín snažilo pomôcť 
futbalu, je podstatne vyššia, ako čiastky ktorými pomáhalo iným športom. Od začiatku roku 
2003 si MHT, m.p.o. začalo účtovať oprávnené náklady, ktoré vznikajú pri prevádzke týchto 
športovísk. Ostatné areály ako sú letná plaváreň, krytá plaváreň, športová hala, športový areál 
v Opatovej – kde napr. trénuje a vyvíja svoju činnosť FK TTS, ktorý za všetky tam strávené 
hodiny platí MHT, m.p.o. náklady podľa cenníka, ktorý mu stanovilo MHT, m.p.o.. Do týchto 
ostatných športovísk dáva mesto ročne z rozpočtu Mesta Trenčín cez MHT, m.p.o. ďalších 15 
mil. Sk okrem futbalového štadióna. Poznamenal, že Mesto Trenčín vynakladá dostatočné 
prostriedky na futbal, ale rozpočet má svoje možnosti a nie je možné ďalšími miliónovými 
čiastkami podporovať akýkoľvek šport. Mesto by malo podporovať mládežnícky šport, ktorý 
môže podporovať aj  finančne, ale je nespravodlivé voči ostatným športovým odvetviam, aby 
sa vyčlenil jeden šport, ktorý bude privilegovaný nad ostatné športy. Upozornil, že sa 
môžeme  odvolávať na históriu, na tradície, ale žiaľ pracujeme s finančnými prostriedkami, 
ktoré vznikli aj z daní obyvateľov Trenčína a musíme sa snažiť tieto finančné prostriedky 
prerozdeliť pre čo najväčší počet obyvateľov mesta. Nemali by sme vyberať tých „správnych“ 
a naopak  k tým „nesprávnym“ sa stavať macošsky. Podotkol, že Mesto Trenčín má záujem 
venovať sa mládežníckemu športu aj priamymi finančnými príspevkami, ale je tu široké 
spektrum športových odvetví, ktorým sa mládež venuje - je tu rádovo niekoľko tisícok 
mládeže, ktorá športuje a musíme stanoviť systém, ktorý umožní komukoľvek pri splnení 
určitých kritérií, ktoré schválime, dostať finančný príspevok, samozrejme nie v miliónových,  
ale možno v státisícových čiastkach.  

Navrhol, aby uznesenie uvedené v tlači bolo upravené o dva body a to: 
bod 4.  -  MsZ v Trenčíne ukladá prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ 
návrh na novelizáciu VZN č. 3/1999 O poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu mesta 
Trenčín. 
bod 5.  -  MsZ v Trenčíne  ukladá prednostovi MsÚ zapracovať do rozpočtu Mesta Trenčín 
navýšenie položky príspevky pre šport o 4 mil. Sk.  
 
MUDr. Sámel reagoval, že sa nedá povedať, že by sa v minulom období nehovorilo 
o podpore mesta trenčianskemu futbalu. Za minulé 4 roky niekoľkokrát upozorňoval na túto 
situáciu Ing. Maxon, že mesto značným spôsobom podporuje futbalový štadión. Tradície 
majú svoju hodnotu a keď sa o ne opierame v platnom uznesení týkajúcom sa HK Dukla, 
nevidí dôvod, prečo by sme sa na ne nemohli odvolávať aj v záležitosti futbalu. Podotkol, že 
v minulom volebnom období podporil uznesenie o podpore FK Laugarício. Vysvetlil, že táto 
problematika bola prerokovávaná v kontexte pomoci HK, ktorý ministerstvo obrany škrtlo zo 
svojej rozpočtovej  zložky, bolo mu treba pomôcť, čo Mesto Trenčín deklarovalo ako svoju 
ochotu zachrániť hokej v Trenčíne. Do tejto situácie sa objavili i problémy s FK Laugarício 
a jeho zástupcovia prišli na zasadnutie MsR so svojimi požiadavkami. Vtedy uviedol, že 
pokladá za správne, aby sa mesto k týmto dvom veľkým klubom postavilo rovnako. 
Poznamenal, že Hokejovému klubu sme odsúhlasili pomoc, hlavne z toho dôvodu, že sme 
uznali, že je to klub ktorý má dobré výsledky a to, že sa v prvom rade venuje mládeži. Na 
tejto problematike nás vždy zaujímala podpora mládeže a všetky tieto finančné príspevky boli 
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myslené ako podpora mládežníckeho športu, aj keď v rozpočtových položkách figuroval 
hokej pod inou kapitolou. Keď sme uznali, že HK je schopný  vychovať  vynikajúcich hráčov, 
ktorí nás reprezentujú v celom svete, nevidí dôvod, prečo by sme to nemali zobrať na zreteľ 
FK, u ktorého je tak isto. Nemusíme sa pozerať len na vrcholových športovcov, ale treba si 
uvedomiť, koľko kvalitných hráčov FK dochoval, ktorí sa uplatnili aj mimo Trenčína. Konali 
sa tu ME do 21 rokov. Ak máme podporiť HK, nevidí dôvod, prečo by sme z tých istých 
dôvodov pre ktoré HK podporujeme, nemali podporiť  aj FK. Futbal patrí k rekreačnému 
športu pre ľudí, ktorí sa naň chodia radi pozerať, je to pre nich spôsob oddychu, a preto by 
bolo dobré zachovať pre občanov Trenčína tento šport.  

Navrhol poslanecký návrh na uznesenie, ktoré by znelo:  
A. MsZ ruší časť uznesenia MsZ č.256 zo dňa 28.11.2002 bod A. odseky 4., 5., 6., 7., 8., 

9.  
B. Schvaľuje zverenie futbalového štadióna do správy MHT, m.p.o. Trenčín tak, ako 

bolo a  
C. Schvaľuje vstup Mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício.  

Podotkol, že týmto sa postaví pomoc Mesta Trenčín hokeju a futbalu na rovnakú úroveň. 
Hokejovému klubu sme odsúhlasili 4,5 mil. na prevádzku štadióna a v uznesení sa ukladá 
doriešiť nájomné vzťahy, resp. prevod štadióna na mesto. V záležitosti futbalu by to ostalo 
tak ako doteraz, čiže štadión by ostal v správe mesta a mesto by poskytovalo v zmysle starej 
nájomnej zmluvy starostlivosť o tento štadión, čo je položka približne adekvátna pomoci 
hokejovému klubu. Tým, že by Mesto Trenčín vstúpilo do FK Laugarício a.s., by sa zachoval 
priestor na rokovania s FK o jeho ďalšom fungovaní. Pripomenul, že diskusia ku koncu 
minulého volebného obdobia nebola jednoduchá, odznelo veľa námietok k vedeniu FK a  
k výsledkom klubu. Vyslovil presvedčenie, FK je schopný dobrých výsledkov a podtón účasti 
Mesta Trenčín v FK Laugarício a.s. je tiež nezanedbateľný. FK nás žiadal o pomoc nie pre 
vrcholový futbal, ale hlavne preto, aby Mesto Trenčín bolo určitým garantom, ktorý pritiahne 
ďalších akcionárov a sponzorov, ktorí by finančne boli viac schopní pomôcť futbalu ako 
mesto.  
 
MUDr. Sedláček  podporil a nadviazal na vystúpenie MUDr. Sámela. Potvrdil, že diskusia 
ohľadom futbalu naozaj trvala niekoľko mesiacov. V žiadnom prípade nechcelo minulé MsZ 
podsúvať riešenie novému MsZ. Informoval, že toto riešenie bolo zvolené preto, aby sme dali 
šancu FK získať čas na dokončenie sezóny a nájdenie formy ako transformovať ekonomiku, 
aby FK prežil - klub prišiel o generálneho sponzora. Poznamenal, že ak bude toto uznesenie 
schválené tak, ako je navrhnuté, tak sme vlastne zlikvidovali FK a  načo budeme vychovávať 
mládežníkov, keď cieľová pozícia, kde by sa uplatnili vo vrcholovom športe, sa stráca. Táto 
záležitosť bola prejednávaná dlhou diskusiou aj medzi poslaneckými klubmi a ak niekto tvrdí, 
že sme začali uvažovať o zrušení tohoto uznesenia, je potrebné to špecifikovať, pretože on 
o tom neuvažoval, a pozná poslancov, ktorí o tom tiež neuvažovali. Bolo by preto aj vo 
vystúpeniach jednotlivých poslancov vhodné, aby hovoril každý sám za seba. Podotkol, že sa 
nemôže s navrhnutým uznesením stotožniť, pretože by bol sám proti sebe a proti tradíciám, a 
preto toto uznesenie nemôže podporiť. Vyslovil poľutovanie nad, tým, že MsZ z mesiaca na 
mesiac mení svoje rozhodnutia.  
 
P. Babič podotkol, že návrh na zrušenie časti predloženého uznesenia nepokladá za šťastné 
riešenie ani občiansky a ani politicky a to z titulu, že táto problematika bola prejednávaná aj 
na komisii kultúry, cestovného ruchu športu a cirkví a hlasovaním 4:1 prešlo zamietnutie  
navrhovaného uznesenia. Poznamenal, že to malo byť tiež predmetom jednania na MsR 
s tým, že sa poukáže na tento postoj pred tým, ako tento materiál pôjde do MsZ. Nie je 
zanedbateľné, že mesto futbalom žije a je potrebné brať tento aspekt v úvahu. To, že mesto 
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investovalo do majetku mesta financie, je chvályhodná vec. Nie je však dobre, ak zanedbáme, 
že aj samotný futbalový klub sa staral o tento majetok a svojím spôsobom ho zveľadil. Návrh, 
ktorý je dnes na rokovaní, je naozaj likvidačný. Naviac s tým, že majetok má prejsť do správy 
MHT, m.p.o., ale bez akéhokoľvek finančného príspevku pre túto organizáciu. Pozastavil sa 
nad tým, že ak FK prestane fungovať, čo bude na tomto priestore potom. Upozornil, že ak by  
MsZ zrušilo uznesenie z 28.11.2002, vyvolali by sme precedens, ktorý by sa mohol 
v budúcnosti vypomstiť v tom zmysle, že by sme revidovali a rušili ďalšie uznesenia, 
legitímne zvoleného zboru zástupcov  občanov v tomto meste. Navrhol, aby sme dnes prijali 
uznesenie v znení:  

MsZ ukladá viceprimátorovi mesta Trenčín zvolať do 14 dní stretnutie za účasti FK 
Laugarício a.s., Mesta Trenčín a poslancov MsZ, aby vypracovali dekrét o spolupráci Mesta 
Trenčín s FK Laugarício a.s. na báze príspevku mesta pre FK Laugarício a na báze vstupu 
Mesta Trenčín  do FK Laugarício a.s..  
 
Ing. Česal doplnil, že včera  počas futbalového zápasu Trenčína  a Žiliny  bol v televízii cez 
prestávku rozhovor s futbalovým funkcionárom FK Laugarício, ktorého si pozorne vypočul. 
Skonštatoval, že toto interview bolo nátlakové, neadekvátne a neprijateľné. Poznamenal, že sa 
hovorilo o stretnutí s funkcionármi FK Laugarício a zaujímal sa o to, kedy sa takéto stretnutie 
uskutočnilo, pretože jeho v tejto záležitosti nikto neoslovil. 
 
P. Zubričaňák poznamenal, že sa prikláňa k predloženému uzneseniu, pretože v tomto meste 
je viacero športových klubov a nevie si predstaviť, že by sme si v meste určili jednu prioritu – 
futbal. Tým, že toto uznesenie tak, ako je predložené, schválime, tak môže byť čiastka 4,5 
milióna prerozdelená do ďalších športov aj do futbalu. To, že toto uznesenie zrušíme, 
neznamená, že futbal nedostane ani korunu. Bude tam 4,5 mil. Sk, ktoré sa prerozdelia medzi 
všetky športy v Trenčíne, ale hlavne pre mládež. 
 
P. Poruban podotkol, že je tu viac argumentov za to, aby uznesenie, ktoré bolo schválené 
28.11.2002, ostalo v platnosti. Skonštatoval, že 4 mil. Sk nie je až taká veľká čiastka, pretože  
ako Mesto Trenčín sme povinní sa starať o futbal, o hokej aj o iné športy. Máme tu majstrov 
sveta – kajakárov, ale na nich sa nepríde pozrieť 2700 ľudí ako na včerajší futbalový zápas, aj 
keď pršalo. Upozornil, že kým FK Ozeta nezobral futbalový štadión do svojej správy, tak bol 
v katastrofálnom stave. Upozornil, že iné mestá podstatne viac prispievajú na šport 
a konkrétne na futbal. Podotkol, že tým, že podporujeme futbal, si vlastne predplácame 
reklamu mestu. Navrhol, že ak by sa malo hlasovať o uznesení v takom znení, v akom ho 
predložil Ing. Celler, nech sa hlasuje tajne. 
 
MUDr. Szép poznamenal, že si položil otázku, aký partner pre mesto je FK Laugarício 
a vyšlo mu z toho, že veľmi nezodpovedný. FK dostal 1,7 mil. Sk, ktoré mal zmluvne 
vydokladovať, na aký účel boli použité a ani to nedokázal. Upozornil, že vstupovať do 
obchodného partnerstva s takýmito ľuďmi by bolo nezodpovedné voči občanom mesta. 
Rozpráva sa o tom, že tieto peniaze sú na podporu mládeže. Informoval, že na základe 
informácií ktoré má, si deti, ktoré hrávajú futbal, rodičia platia. Tieto peniaze sú nasmerované 
na úzku skupinu ľudí – profesionálov a pre ľudí, pre ktorých je futbal existenciou, aj keď ho 
nehrávajú. Položil  si otázku, zábava pre koho? Podľa výsledkov a podľa priemeru 
návštevnosti mu vyšlo, že je to zábava pre úzku skupinu ľudí a myslí si, že takáto vysoká 
čiastka pri tých prioritách, ktoré mesto má, by mohla byť využitá efektívnejšie. Za tieto 
peniaze by sa dalo spustiť množstvo preventívnych programov pre občanov Trenčína. 
Poznamenal, že záverom mu vyšlo, že FK Laugarício je krachujúci podnikateľský subjekt, 
ktorý by mal byť sanovaný za peniaze občanov tohto mesta. 

 41



 
Ing. Maxon poznamenal, že bolo veľkou chybou, že diskusie trvali celé volebné obdobie 
a zásadné rozhodnutia sa prijali na poslednom MsZ v novembri roku 2002. Skonštatoval, že 
od 1.1.2003 je tu nezákonný stav, ktorý MsZ toleruje. Príslušné uznesenie, ktoré chce MsZ 
zrušiť, malo v rozhodujúcich bodoch svoju účinnosť od 1.1.2003. Uznesenie tak, ako je dnes 
navrhnuté, má zásadnú chybu. Je návrh zrušiť predchádzajúce uznesenie, ale nie alternatívne 
riešenie. Spracovatelia predloženého návrhu na zmenu uznesenia si nevšimli také drobnosti 
ako, že sa nenavrhuje zrušiť bod č.6, ktorý je absolútne irelevantný, pretože FK Ozeta Dukla 
TN existuje len po právnej stránke, reálne neexistuje. Zotrvalo by sa na zmluve so subjektom, 
ktorý už činnosť futbalu v Trenčíne neorganizuje a neriadi. V platnom uznesení sa futbal 
čiastočne zvýhodňuje pred hokejom. Tie uznesenia, ktoré sa prijímali spoločne, čo sa týka 
hokeja, riešili len vyčlenenie finančných prostriedkov na úhradu prevádzkových nákladov 
zimného štadióna na I. polrok 2003. Futbal sa riešil nadštandardne v tom, že sa vyčlenili 
prostriedky na prevádzku a súčasne sa vyčlenili aj prostriedky na podporu mládežníckeho 
futbalu. Bolo by dobré, keby bolo v dôvodovej správe uvedené, koľko mladých športovcov sa 
venuje hokeju a koľko futbalu. Je pravda, že v rokoch 1997 – 2002 bolo zo strany mesta 
investované do futbalového štadiónu a jeho prevádzky asi  28,5 mil. Sk, ale hlavnou ambíciou 
bolo, tieto toky stransparentniť, lebo tento spôsob financovania nebol transparentný 
a objektívne sa to prenieslo do tohto uznesenia. Je neadekvátne hovoriť o tom, koľko divákov 
bolo včera na futbalovom štadióne. To s týmto rozhodovaním a s tým uznesením, ktoré sa 
prijalo v predchádzajúcom MsZ, nemá nič spoločné. Poznamenal, že sme nehodnotili účasť 
fanúšikov futbalu, ale naozaj išlo prioritne o to, aby sme podporili mládežnícky šport. 
Vyslovil presvedčenie, že tak, ako FK Laugarício Trenčín, aj FK TTS Trenčín tie peniaze, 
ktoré od mesta dostal, ak nezdokladoval, tak ich bude rozhodne vedieť zdokladovať, že išli na 
mládežnícky šport. Kto dianie v tejto oblasti sleduje, vie si ľahko vypočítať, že ak v rokoch 
1998 –2002 dalo mesto 28,5 mil. Sk, treba si vyrátať, že tí ľudia, ktorých niekto nazval, že sú 
nezodpovední, si museli za tie roky zohnať ďalších 150 mil. Sk. Ak by tieto peniaze 
nezohnali, trenčiansky futbal by už neexistoval. Zhruba 30 mil. Sk je dolná hranica, ktorá je 
potrebná na zabezpečenie vrcholového športu. Bolo tu už spomenuté, že keď FK Ozeta Dukla 
Trenčín preberal štadión na Sihoti, tak bol tento štadión žalostnom stave. Aj to bola 
zodpovednosť predchádzajúcich poslancov a vedenia mesta, lebo podľa zákona 369/1990 
o obecnom zriadení má mesto priamo zo zákona určenú povinnosť sa o svoj majetok riadne 
starať. Podotkol, že materiál, ktorý je dnes predložený, neposkytuje komplexnú informáciu 
a v mnohom je nerealizovateľný. Nepredpokladá a takmer vylučuje možnosť uplatnenia 
odseku 1 pôvodného návrhu na uznesenie. Ten sa neruší, v čom je problém. FK Laugarício 
Trenčín daruje do majetku mesta 13mil. Sk - to sú prostriedky, prostredníctvom ktorých 
zhodnotil majetok mesta za predpokladu, že nastanú medzi partnermi komerčné vzťahy, tak 
bude mať tento FK legitímnu ambíciu previesť tento majetok do majetku mesta odplatným 
spôsobom. Dar mesto prijalo za predpokladu, že vyjde v ústrety tými štandardnými  postupmi, 
o ktorých uznesenie ďalej hovorí. Poznamenal, že nemá procesné právo navrhovať akúkoľvek 
zmenu uznesenia a poprosil, aby poslanci MsZ najskôr túto problematiku prediskutovali a až 
na základe diskusie sa rozhodli.  
 
Ing. Česal položil otázku, že čo sa stane, keď sa minie 9 mil. Sk – poukázal, v akom stave je 
Ozeta a.s.. 
 
Ing. Celler reagoval na to, že v návrhu nie je zrušiť aj bod A1 z pôvodného uznesenia, to je 
prijatie daru – nemôžeme to zrušiť, pretože to právne prebehlo na konci roku 2002, kedy 
bývalý primátor uzavrel darovaciu zmluvu, ktorá je podpísaná, ale jej účinnosť ešte nebola 
nadobudnutá, pretože k nej nie sú dodané preberacie protokoly. Na MsÚ bol doručený 
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materiál od správcu konkurznej podstaty Ozeta a.s., kde žiada od mesta informáciu, či za 
posledné tri roky mesto prijalo nejaký dar v zmysle majetku od FK Ozeta Dukla, nakoľko FK 
Ozeta Dukla, je dlžníkom určitej čiastky voči Ozeta a.s.. Ozeta a.s. vyzýva Mesto Trenčín, 
aby poskytlo túto informáciu, ktorá bola určitým spôsobom medializovaná, aby v zmysle 
zákonov vedelo v tejto veci konať. Táto zmluva , tento transfer majetku bude ešte predmetom 
určitých konaní. Zaznelo, že ideme likvidovať futbal a že hokeju chceme pomôcť a futbalu 
nie. Mesto futbalu pomáhalo, staralo sa o futbal, peniaze tam boli dané (do prevádzky to bolo 
15 mil. Sk). Mesto si to dnes v tejto miere nemôže dovoliť. Tento návrh hovorí, že mesto 
nemôže preferovať jeden šport na úkor druhých. Tú sumu peňazí, ktorá bola vyčlenená pre 
futbal, navrhujú presmerovať na položku Príspevky pre šport a z nej si môže aj futbalový klub 
žiadať o svoje príspevky. Poznamenal, že doteraz nebola takáto čiastka vyčlenená na podporu 
mládežníckeho športu. Každý bude mať rovnaké šance. Hokej sa dostal do výnimočnej 
situácie na konci roka 2002, kedy rozhodnutím ministerstva obrany bolo mesto dostané do 
situácie, kedy muselo urobiť ten krok, že si od ministerstva obrany prenajalo na pol roka 
zimný štadión a znova pomôže hokeju tým, že k 1.7.2003 – aspoň zatiaľ sú také rokovania -  
prevezme štadión do svojho majetku a bude sa oň starať, čo sú ďalšie finančné prostriedky. 
To je znova pomoc mesta športu, konkrétne hokeju, ale takisto mesto nebude mať možnosť 
prispievať na „áčko“ – na vrcholový šport. Mesto bude môcť prispievať na mládežnícky 
šport, ale záležitosť vrcholového športu je vecou ľudí, ktorí si tento klub, alebo túto 
spoločnosť založili a v prvom rade oni nesú zodpovednosť za to, aké výsledky bude 
dosahovať a ako bude klub financovaný. Poznamenal, že nie sme na to, aby sme finančnými 
prostriedkami z rozpočtu mesta, ktoré sú prostriedkami daňových poplatníkov, 
uprednostňovali súkromné aktivity jednotlivcov. My môžeme pomôcť ich mládežníckym 
zložkám nejakou čiastkou, ktorú v rozpočte  schválime, o ktorú si požiadajú a ktorú ak splnia 
dané podmienky dostanú. Suma 1,7 mil. Sk nebola zúčtovaná v zmysle zmluvy, ktorá bola 
uzatvorená obidvoma zmluvnými stranami. Bol určený dátum, dokedy sa mali tieto finančné 
prostriedky zúčtovať - k tomu nedošlo, mesto muselo futbalový klub k „ zdokladovaniu“ 
vyzvať a ani to nebolo doručené v termíne, ktorý udáva zmluva. Podotkol, že to, čo je 
životaschopné, bude fungovať a čo nie je, nebude fungovať.  FK Laugarício zatiaľ nemá 
žiadny právny vzťah k užívaniu futbalového štadióna, do 31.12.2002 ho mala FK Ozeta 
Dukla, kedy požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy. Upozornil, že návrh postráda aj kroky 
z FK Laugarício, ktoré už mali byť v prípade seriózneho záujmu urobené. FK Laugarício je 
úplne iný subjekt ako FK Ozeta Dukla. Sú to dva právne úplne odlišné subjekty. FK 
Laugarício nemá uzavretú ani nájomnú ani užívaciu ani akúkoľvek inú zmluvu s mestom na 
prevádzku futbalového štadióna. Doplnil, že poslanci svojím rozhodnutím hovoria o tom, že 
FK bude môcť tento štadión užívať ďalej, pokiaľ si s Mestom Trenčín uzatvorí dohodu. 
Reagoval, že mesto nedalo do MHT, m.p.o. finančné prostriedky na spravovanie futbalového 
štadióna preto, lebo MHT, m.p.o má cca.  78 mil. Sk dotáciu z rozpočtu mesta. Musí sa začať 
správať zodpovedne, aby finančné prostriedky využilo čo najlepšie. FK Laugarício má 
možnosť hrať futbal na mestskom futbalovom štadióne a ich mládežnícke kluby majú 
možnosť, v prípade, že schválime navýšenie rozpočtu Príspevky na šport dostať príspevok na 
mládežnícke kluby.  
 
Ing. Liška poznamenal, že my ako mesto by sme boli najradšej, keby sme mohli dať 100 
mil. Sk na kultúru, na šport ako taký a boli by sme šťastní, ale musíme povedať aj tú 
druhú vec a to, že my toľko finančných prostriedkov nemáme, že máme určitú sumu a 
túto sumu chceme rozdeliť. Rozhodli sme sa, že dáme 9 mil. Sk na futbal a na hokej sme 
sa rozhodli dať 4,5 mil. Sk a pre ostatných už finančné prostriedky nezostali. Upozornil, 
že týmto uznesením sa snažíme napraviť nespravodlivosť, ktorá podľa nás nastala, to 
uvidíme, ak to schválime a to je nasledovne - futbalu budeme hradiť prevádzkovú časť 
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tak, ako ju hradíme iným spôsobom hokejistom, pretože to tak musíme robiť, keďže 
hokejový štadión patrí pod armádu a zatiaľ nie je v správe majetku mesta. Mesto má 
s armádou zmluvu, že to prenajíma za 15.000 Sk mesačne. Čiastku 4 mil. Sk chceme 
použiť pre všetkých ostatných. Tak ako používame na kultúru cca. 4 mil. Sk, tak 
chceme použiť 4 mil. Sk pre mládež nášho mesta v akýchkoľvek druhoch športu. 
V uznesení sa jasne hovorí, že prednosta MsÚ vypracuje, za akých podmienok tieto deti 
budú môcť dostávať príspevky na svoju športovú činnosť. Čiže nie len futbalisti. 
Informoval, že dostal list od pani Supekovej, že aj oni sú futbalisti a tak isto žiadajú z 4 
mil. Sk alikvótnu časť, teda nie iba FK Laugarício a následne na to sa spustila celá vlna 
problémov. Podotkol, že týmto problémom sme sa chceli vyhnúť a aspoň z časti pomôcť 
aj ostatným druhom športu. Bolo tu už povedané, že samozrejme môžu o túto časť 
žiadať aj futbalisti. Informoval, že nedávno sa zúčastnil na odovzdávaní cien mladým 
futbalistom, ktorí celý deň hrali v športovej hale jeden z najlepších halových turnajov 
na Slovensku a v Čechách a bol tam odovzdávať ceny. Deti hrali s tričkami FK 
Laugarício, respektíve FK Ozeta Dukla a pán Hozlár tam ani neprišiel odovzdať ceny, 
lebo to nepovažoval za potrebné. Pýtal  sa prečo a rodičia povedali, že s pánom 
Hozlárom nekomunikujú. Pýtal sa prečo a odpovedali mu, že mládež u pána Hozlára je 
od 15 rokov vyššie - čiže si všetko platili sami. Z uvedeného dôvodu poznamenal, že pán 
Hozlár nie je garantom, že tieto peniaze budú použité pre rozvoj mládežníckeho športu 
v meste Trenčín. Upresnil, že 4 mil. Sk majú byť dané na mládež, nie na akciovú 
spoločnosť a na výplaty vrcholovým futbalistom, ktorí ich už niekoľko mesiacov 
nemajú. Túto výplatu nemá ani pán Fabuš, ktorého sme za 2 milióny ako Trenčín 
predali do Žiliny, za ktorého peniaze sú tu a tú výplatu nemá ani zo svojich vlastných 
finančných zdrojov. Čiže pán Hozlár nám nedáva záruku, že tie finančné prostriedky 
budú použité tak, ako by sme chceli. Žiadali sme, aby FK Laugarício 1,7 mil. Sk 
zdokladoval, bez toho, aby tam bol alkohol a iné veci, pretože mládež to nepije. Na MsÚ 
to nebolo doručené do dnešného dňa. Poznamenal, že tieto finančné prostriedky neboli 
pravdepodobne na mládež v plnej výške dané. Celá dnešná diskusia a je aj teda o tom, 
že pokiaľ budeme krátiť, tak budeme krátiť do nejakej únosnej miery, že budeme 
hradiť prevádzku futbalového štadióna, kde sa včera aj napriek nedostatku finančných 
prostriedkov sa hralo za umelého osvetlenia. Informoval, že pán Hozlár  v televízii síce 
nepovedal priamo, ale  v takom zmysle, že ľudia, ktorí nie sú informovaní, si mohli 
myslieť, že Mesto Trenčín predalo futbalový štadión Pod Sokolicami – na Merine. Nie je 
to pravda, predala ho Merina, ako jeden z hlavných sponzorov futbalu, ktorá odtiaľ 
odišla. Futbalový štadión chce predať aj Ozeta a.s. ako jeden z hlavných sponzorov 
futbalu, ktorá z futbalu a z rokovaní s pánom Hozlárom odišla. Podotkol, že  odišla 
z rokovaní aj firma Trens, ktorej zástupcovia nechcú byť ani v správnej rade. Toto je 
výsledok futbalovej činnosti v meste Trenčín. Doplnil, že tieto finančné prostriedky 
radšej použije pre iných mladých ľudí, ktorí si to zaslúžia, pretože mládež by mala mať 
z športovej činnosti radosť a mali by sme to umožniť všetkým, pokiaľ to nie je pre 
extraligových hráčov, ktorí si svojimi výkonmi majú na to zarábať. Bolo písané, že 
hokejisti Dukly Trenčín mali najväčšiu návštevnosť vôbec za prvú časť ligy, to je asi 
112.000 divákov. To je to divadlo, ktoré spravili pre 112.000 ľudí v Trenčíne - cca si 
mohli zarobiť 3,5 mil. Sk na vstupnom. Položil otázku, pre koľko tisíc divákov spravil 
divadlo futbalový klub? Bolo to rádovo päť, šesť, desaťkrát menej a to sú ich výnosy, o 
ktoré sa oni musia snažiť, pretože pokiaľ to divadlo nebudú robiť, tak ľudia im tam 
nebudú chodiť. Futbal má ďaleko väčšie možnosti prilákať divákov, ktoré tento klub 
nevyužil. Pokiaľ tu nebudú silní sponzori a my ich na území mesta Trenčín momentálne 
nemáme, tak to nemá sanovať mesto. Vyslovil svoj názor, že predložené uznesenie je 
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správne, pretože nesťahujeme 4 mil. Sk z obehu a nedávame ich preč, ale ich dávame 
všetkým ostatným deťom a patria do toho aj futbalisti, ale hlavne deťom. 
 
 
1/ Hlasovanie o návruh p. Porubana, aby sa o tomto uznesení hlasovalo tajne. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 17 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, neschválilo návrh p. Porubana, aby sa o tomto uznesení hlasovalo tajne. 
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Ing. Cellera –  doplniť uznesenie o body:  

 4. MsZ v Trenčíne ukladá prednostovi MsÚ predložiť novelizáciu VZN č. 3/1999 
O poskytnutí finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín na najbližšie rokovanie MsZ. 
 

5. MsZ v Trenčíne ukladá prednostovi MsÚ zapracovať do rozpočtu 
mesta čiastku 4 mil. Sk v položke Príspevky pre šport. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Cellera o doplnenie bodov č. 4 a č. 5, v zmysle 
predloženého návrhu.  
 
 
3/ Hlasovanie o návrh MUDr. Sámela: 
MsZ v Trenčíne  

A. ruší časť uznesenia č. 256 MsZ zo dňa 28.11.2002 bod A, ods.4., 5., 6., 7., 8., 9. 
B. doporučuje schváliť zverenie mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. MHT 

Trenčín s účinnosťou od 1.1.2003 
C. schváliť vstup mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício Trenčín a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 15 proti, 4 sa zdržali hlasovania,  
neschválilo návrh MUDr. Sámela. 

 
 
4/ Hlasovanie o návrhu p. Babiča 
MsZ v Trenčíne 

 ukladá zástupcovi primátora zvolať do 14 dní stretnutie za účasti Laugarício a.s., 
Mesto Trenčín, poslanci MsZ za účelom vypracovania zmluvy o spolupráci mesta medzi 
Laugarício a.s. a Mestom Trenčín 

A. príspevok Mesta Trenčín a jeho využitie  
B. vstup Mesta Trenčín do a.s. Laugarício 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 12 proti, 5 sa zdržalo hlasovania, 

neschválilo návrh p. Babiča. 
 
 

Návrh Ing. Cellera – pôvodné uznesenie doplnené o body 4 a 5 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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1. r u š í  
 

časť uznesenia č. 256 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.11.2002 – bod A / odsek 4., 5., 
7., 8., 9. 
 

2. s c h v a ľ u j e  
 
zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 1.1.2003. 
 

3. n e s c h v a ľ u j e 
 
vstup mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício Trenčín a.s. 

 
 

4. u k l a d á 
 
prednostovi MsÚ  
 
predložiť novelizáciu VZN č. 3/1999 o poskytnutí finančných príspevkov 
z rozpočtu mesta Trenčín na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva 
 

5. u k l a d á 
 
prednostovi MsÚ  
 
zapracovať do rozpočtu mesta 4 milióny Sk v položke Príspevky pre šport. 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 4 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania,  schválilo návrh Ing. Cellera doplnený o body 4 a 5. 
/Uznesenie č. 24/ 
 
 
K bodu 5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
 
Ing. Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5. 
 Podotkol, že rozpočet na rok 2003, ktorý platí doteraz, bol prijatý na MsZ 28.11.2002 
ako rozpočet prebytkový, s celkovými príjmami 528.694 tis. Sk a celkovými výdavkami 
592.181 tis. Sk. Vysvetlil, že v návrhu predloženej Zmeny rozpočtu, vychádzame z týchto 
úprav. Navrhujeme Bežné príjmy zvýšiť o 5.150 tis. Sk a Bežné výdavky znížiť o 10.662 tis. 
Sk. Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o 33.000 tis. Sk a Kapitálové výdavky o 29.049 tis. 
Sk. Celkové príjmy zvýšiť o 38.150 tis. Sk a Celkové výdavky o 21.827 tis. Sk s tým, že 
prebytok rozpočtu po takto prijatej zmene bude predstavovať čiastku 8.713 tis. Sk. 
K jednotlivým kapitolám poznamenal, že v Bežných príjmoch plánované zvýšenie o 5.150 tis. 
Sk pozostáva zo zvýšenia daňových príjmov o 2.200 tis. Sk, ktoré vyplýva z definitívneho 
schválenia štátneho rozpočtu na rok 2003, ktoré určuje výšku podielovej dane, ktorá je 
rozdeľovaná jednotlivým obciam a mestám z takto presne zadefinovanej čiastky, ktorá bola 
schválená po 28.11.2002, čiže po schválení rozpočtu. Doplnil, že upresnenie čísel je 

 46



premietnuté do týchto úprav. Pri Dani z príjmov fyzických a právnických osôb je to + 2.500 
tis. Sk, pri Podiele na cestnej dani je to + 1.000 tis. Sk. V Daňových príjmoch znižujeme 
plánovaný výber Poplatku za zber komunálneho odpadu z 59.000 tis. Sk na 57.700 tis. Sk a to 
z dôvodu prijatia novelizácie VZN na uplynulom MsZ, kedy sme zaviedli systém 
poskytovania úľav z jednotlivých poplatkov, ktoré vyberáme na území mesta a tieto úľavy sú 
zatiaľ kvantifikované na objem 1.300 tis. Sk. Nedaňové príjmy sú kalkulované v oblasti 
navýšenia o 2.950 tis. Sk, pričom pozostávajú z čiastky 1.650 tis. Sk je to Odvod z mestského 
hospodárstva z fondu reprodukcie - bývalá kategória odpisov. Položka 1.300 tis. Sk 
predstavuje prevod z nevyčerpaných miezd k 31.12.2002 - výplaty za december sú 
v skutočnosti fyzicky vyplácané až v januári. Pri Kapitálových príjmoch, kde dochádza 
k podstatnejšej úprave, navrhol zvýšenie Kapitálových príjmov o 33.000 tis. Sk  
z nasledovného dôvodu. Vysvetlil, že v minulých rokoch, napríklad v roku 2002, bol príjem 
z predaja majetku na úrovni viac ako 30.000 tis. Sk. Mesto Trenčín disponuje majetkom 
rádovo v stovkách miliónov Sk, len organizácia MHT spravuje majetok v účtovnej hodnote 
cca. 670.000 tis. Sk a okrem toho mesto vlastní celý rad pozemkov, ktoré sa predávajú podľa 
znaleckých posudkov. Len pre informáciu poznamenal, že na dnešnom zasadnutí MsZ 
poslanci schválili predaj majetku vo výške cca. za 4.100 tis. Sk. Podotkol, že je to dosť 
značný nárast, ale nie je nerealizovateľný, aj keď nie je bližšia špecifikácia, ktoré objekty sa 
budú predávať, keďže ani  v minulosti nebývalo zvykom, aby sa dopredu  špecifikoval 
majetok, ktorý bude predmetom predaja. Informoval, že finančná a majetková komisia 
prechádza zoznam majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta a dá názor na to, ktorý majetok si 
má mesto ponechať a ktorý určiť na predaj. Mesto by malo vlastniť taký majetok, o ktorý je 
schopné sa postarať a do ktorého je schopné investovať. Mesto nemá dostatok finančných 
prostriedkov na to, aby sa riadne staralo o všetok svoj majetok. V oblasti Výdavkov 
plánujeme celkové navýšenie o 21.827 tis. Sk, pričom v kategórii Bežné výdavky je 
plánované zníženie rozpočtu o 10.662 tis. Sk a to hlavne v položke Obce, kde sa navrhuje 
zníženie o 2.700 tis. Sk a to hlavne v položke Mzdových nákladov. Oproti roku 2002 je 
v tejto kategórii neprimeraný rast, ktorý bol pôvodne plánovaný z dôvodu prechodu 
kompetencií a nebolo úplne jednoznačne dané, ako bude fungovať kompetencia týkajúca sa 
stavebného úradu. Spoločný obecný úrad je dnes v položke Príspevky občianskym 
združeniam a nadáciám, pretože budeme platiť príspevky do rozpočtu tohto úradu. Významná 
položka o ktorú sa ponižuje rozpočet MsÚ je Nákup nábytku, ktorý bol pôvodne plánovaný 
v čiastke takmer 1.000 tis. Sk, je tam poníženie o 900 tis. Sk. V tejto položke sa zvyšujú 
finančné náklady spojené s nákupom nového motorového vozidla pre účely primátora mesta, 
s tým, že s predajom starého motorového vozidla sa uvažuje aj v Príjmoch z predaja majetku 
mesta. V tejto položke je zapracovaný návrh na zvýšenie odmien poslancom MsZ, navrhuje 
sa čiastka poslanec - 2.500Sk mesačne, poslanec člen MsR - 4.000Sk mesačne a poslanec 
predseda VMČ - 3.000Sk mesačne. Poznamenal, že tieto čiastky neboli upravované za 
posledné dve volebné obdobia a nie sú natoľko významné, aby mali nadmieru negatívny 
dopad na rozpočet. Nanovo sa v tejto položke  vytvára Fond primátora mesta Trenčín v sume 
500 tis. Sk, ktorého princíp je, že primátor by mal mať možnosť disponovať určitými 
prostriedkami, ktoré bude môcť rozdeliť na základe požiadaviek občanov, alebo skupín 
občanov, ktorí sa ocitli v nejakej situácii a budú žiadať o podporu, ktorá nie je vybilancovaná 
niekde inde v rozpočte, ale bude tu zriadený fond, ktorým bude primátor môcť disponovať. 
V Oblasti finančnej a rozpočtovej sa mení rozpočet o čiastku 20 tis. Sk tým, že sa znižuje 
položka Audítorská činnosť o 100 tis. Sk. Z plánovaných 400 tis. Sk na 300 tis. Sk ako 
položka, ktorá by mala byť dostačujúca pre celkový audit mesta Trenčín a aj pre vykonávanie 
priebežného auditu počas celého roka. Do rozpočtu mesta sa dopĺňa nová položka Audit 
tepelných zdrojov majetku mesta. Mesto Trenčín je vlastníkom významnej časti tepelných 
zdrojov, ktoré sú na území mesta Trenčín. Tieto sú na základe zmluvy predmetom prenájmu 
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spoločnosti Tebys s.r.o.. Aby mesto získalo informáciu, v akom stave sa nachádza a ako sa dá 
ďalej nakladať s týmto majetkom, dá si  vypracovať audit tepelných zdrojov nezávislou 
agentúrou a na základe výsledkov auditu bude možné ďalej sa zaoberať rôznymi formami 
využitia tohto majetku. Ďalšou významnou položkou je Mestská polícia, kde z pôvodne 
navrhovanej čiastky 19.795 tis. Sk sa táto čiastka znižuje o 4.462 tis. Sk. V roku 2002 bola 
skutočná čiastka, ktorou bola financovaná mestská polícia 10.730 tis. Sk. Teraz upravujeme 
túto položku na 15.333 tis. Sk, čiže rast je 4.600 tis. Sk a dokazuje, že nechceme utlmovať, 
ale posilniť mestskú políciu. Upozornil, že v komentárovej časti rozpočtu je potrebné opraviť 
si nesprávne uvedené údaje v podpoložkách 3.1 Mzdy, 3.2 Poistné a 3.3 Tovary a ďalšie 
služby, nakoľko takto ako je to v predloženom materiáli napísané, sú názory oprávnené, ale 
skutočnosť je úplne iná a tento komentár je zlý. Položka 3.1 sa poníži o 2.501 tis. Sk, položka 
3.2 sa poníži o 1.301 tis.Sk a položka 3.3 sa poníži o 660 tis. Sk. Takto prevedená zmena 
umožní náčelníkovi MsP prijať minimálne 5 pracovníkov. V položke 4. Výstavba - útvar 
hlavného architekta sa navrhuje zvýšenie o 4.000 tis. Sk o novozaradenú položku - 
Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. Upresnil, že ide o štúdiu uskutočniteľnosti stavby, t.j. 
pokračovanie diaľničného privádzača zo „Zámostia“, pod Juh a následne obchvat cez 
Zábranie až po Ul. Pred poľom. Táto akcia je zaradená v platnom územnom pláne mesta 
Trenčín, je to akcia, ktorú nie je schopné financovať mesto Trenčín, pretože sa pohybuje 
rádovo v stovkách miliónov korún, možno až v miliarde. Bude nutné, aby si túto akciu 
osvojili štátne inštitúcie a aby na ňu bolo možné získať aj zahraničné granty. Keďže sa o tejto 
akcii rozpráva už roky, bude potrebné, aby mesto urobilo prvý krok a dokázalo 
kompetentným vo vláde a v ďalších orgánoch, urobiť minimálne túto štúdiu 
uskutočniteľnosti, ktorá je podmienkou aj pre získanie externého financovania z EÚ. Takáto 
štúdia vychádza z predpokladaných nákladov, čiže keď hovoríme o čiastkach niekoľko 
stoviek miliónov korún až o miliarde korún, tak aj čiastka 4.000 tis. Sk je primeraná. Dodal, 
že aj na túto štúdiu sa mesto bude snažiť získať krytie z grantov z EÚ.  
V oblasti Rekreačných a športových služieb sa navrhuje zníženie o 8.300 tis. Sk - upraviť 
v zmysle predchádzajúceho materiálu, ktorým sme prerokovávali vypustenie financovania 
futbalového štadióna a je tam zapracované poníženie o 4.000 tis. Sk mládežníckeho futbalu 
v Trenčíne. Navyšujú sa Príspevky na šport o 540 tis. Sk a sú zapracované do návrhu zmeny 
konkrétne športové akcie, ktoré mali byť financované priamo z rozpočtu. Položka Ostatné 
kultúrne služby sa ponižuje o 640 tis. Sk s tým, že v jednotlivom členení sa navrhuje nevydať 
ďalšie publikácie o meste Trenčín, pretože je ešte dosť publikácií z prvého vydania, ktoré 
bolo pred niekoľkými rokmi. Je potrebné povedať, ako to bude ďalej s vydávaním kníh 
v meste Trenčín, do akej miery to budeme využívať komerčne a do akej miery iným 
spôsobom. Bolo by dobré, aby nám príslušná komisia dala návrh, ako máme v tejto veci 
pokračovať. Príspevok na činnosť v oblasti kultúry sa navyšuje o 4.425 tis. Sk. Táto položka 
rozpočtu umožňuje získať peniaze z rozpočtu mesta akýmkoľvek organizáciám, jednotlivcom, 
spoločnostiam a firmám, ktoré robia na území mesta kultúru. V minulom období došlo 
k transformácii mestského kultúrneho strediska tým, že bola prijatá filozofia, že jedna 
mestská organizácia nebude mať monopol na mestské peniaze. V minulom roku schválený 
rozpočet na rok 2003 toto nezmenil, povedal že tieto príspevky pôjdu cez TKPA, ktorá by 
toto mala „zmanažovať“, posúdiť a takéto prostriedky zo svojho rozpočtu prideliť ďalej. Bude 
zrejmé, aká suma je vyčlenená z rozpočtu mesta, akú sumu má TKPA na rok pridelenú 
a v rámci tejto sumy bude môcť robiť svoje aktivity.  Upozornil, že TKPA nemá nárok 
v zmysle platného VZN O príspevkoch z rozpočtu mesta na čerpanie prostriedkov z tejto 
položky, pretože v zmysle toho VZN nemajú mestské a iné organizácie, ktoré sú napojené na 
rozpočet mesta právo žiadať o túto formu príspevku. Do rozpočtu sa nanovo navrhuje 
financovať čiastkou 500 tis. Sk  festival Pohoda, ktorý je už niekoľko rokov konaný na území 
mesta Trenčín. Je to významný medzinárodný festival, ktorý Trenčín reprezentuje 
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v minimálne najbližšom stredoeurópskom priestore a je hodnotený na veľmi vysokej úrovni. 
Informoval, že položka Náboženské a iné spoločenské služby – navrhuje sa jej navýšenie 
o 3.180 tis. Sk a to hlavne z dôvodu, že z tejto položky bude financovaný Spoločný obecný 
úrad čiastkou 3.250 tis. Sk. Navrhol, aby v položke 6.2 bol uvedený názov Členské príspevky 
občianskym združeniam a nadáciám a v tejto položke sa navrhuje zníženie o 170 tis. Sk. 
Nanovo sa zavádza Príspevok na rekonštrukciu fresiek v Trenčianskych Biskupiciach  s 
čiastkou 100 tis. Sk. Doplnil, že aj v minulých rokoch mesto prispievalo na rekonštrukciu 
fresiek Piaristického kostola a na rekonštrukciu evanjelického kostola na Rozmarínovej ulici. 
Nakladanie s odpadmi sa navrhuje znížiť čiastku 3.300 tis. Sk, vyplýva to z princípu, že to, čo 
vyberieme, vyberieme na poplatkoch a zbere komunálneho odpadu, to je čiastka 57.700 tis. 
Sk v príjmovej časti rozpočtu. Zo zákona vyplýva, že túto sumu musíme použiť na likvidáciu 
odpadu na území mesta Trenčín. V investičnej časti v Kapitálových výdavkoch sa navrhuje 
čiastka 2.000 tis. Sk na Zahájenie uzatvárania skládky Trenčín – Zámostie.  
Pri Kapitálových výdavkoch sa navrhuje úprava rozpočtu v sume 29.049 tis. Sk, pričom  
jednotlivé členenie je nasledovné. V položke Obce sa navrhuje zvýšenie o 20.017 tis. Sk a to 
20.000 tis. Sk na Nákup pozemkov - ešte nie je presne špecifikované, o ktoré pozemky pôjde. 
V tejto položke sa počíta aj s pripravovaným budovaním nového cintorína. O 17 tis. Sk sa 
navyšujú náklady na Rekonštrukciu budovy MsÚ + veže, čo je z vplyvu nárastu DPH z 10% 
na 14%. Pri položke Lesníctvo sa navrhuje znížiť, alebo zastaviť investičnú akciu spojenú 
s Rozšírením dielní pri hoteli Brezina, z dôvodu, že finančná a majetková komisia pri 
prerokovaní rozpočtu dospela k názoru, že je nutné prerokovať koncepčne ďalšie fungovanie 
Mestských lesov vo vzťahu k mestu Trenčín, pretože sú určitou finančnou záťažou pre 
rozpočet mesta.  
V položke Energia sa navrhuje vypustiť investičnú akciu Úprava rozvodov ÚK – Športová 
hala o 988 tis. Sk, z toho dôvodu, že sa prijala iná filozofia vybudovania tepelného zdroja 
v tomto území. Zmena filozofie spočíva v tom, že nebudeme rekonštruovať toto 
energocentrum, na tom mieste kde stojí, ale priamo v Športovej hale sa vybuduje nový 
tepelný zdroj, na ktorý budú náklady nižšie aj preto, že nebude treba tak dlhé rozvody. Bude 
to predmetom ďalších rokovaní MsZ. V položke Doprava  sa navrhuje zvýšenie o 2.347 tis. 
Sk. Na Juhu sa bude realizovať výstavba Chodník + zastávka MHD na Ul. Gen. Svobodu 
v objeme 520 tis. Sk. Nanovo sa do rozpočtu navrhuje akcia Cyklistické trasy – cesta pri 
Váhu v sume 1.900 tis. Sk. Táto cyklistická trasa je súčasťou „vážskej cyklomagistrály“, 
ktorá vedie pozdĺž celého koryta Váhu a jediným problematickým miestom na tejto trase je 
úsek pri krytej plavárni, ktorý je prerušený železničným mostom a musí sa zísť dole na 
inundáciu hrádze, ktorá nemá spevnený povrch. Pri takejto úprave uvedeného úseku sa počíta 
aj s možnosťou prejsť okolo dnešnej budovy štatistického úradu ku gymnáziu, prejsť cez 
prechod a dostať sa do centra mesta. Pozemok o ktorý ide v tejto akcii, je vo vlastníctve 
Povodia Váhu - v roku 2001 vydali kladné stanovisko, že nemajú námietky voči takejto 
úprave povrchu, takže je potrebné si toto stanovisko znovu vyžiadať, potvrdiť. V minulosti 
bol urobený prieskum v oblasti využívania dopravy občanmi mesta Trenčín a až 24% 
obyvateľov uviedlo, že využíva cyklistickú dopravu.  
V položke Nakladanie s odpadovými vodami sa navrhuje zaradiť viacero investičných akcií, 
pretože na území mesta je viacero lokalít, ktoré dodnes nie sú napojené na kanalizáciu 
a niektoré ani na vodu. Pri položke Zásobovanie vodou navrhol znížiť o 432 tis. Sk Vodovod 
Horné Orechové a vypustiť akciu Prívod vody pre horáreň Soblahov a chatu pod Ostrým 
vrchom z dôvodu, že výsledkom tohto projektu by bola investičná akcia, ktorá sa rádovo 
pohybuje v miliónoch Sk a je to veľmi drahé riešenie. V položke Verejné osvetlenie navrhol 
pozastaviť investičnú akciu Verejné osvetlenie Nozdrkovce, pretože je naviazaná na 
realizáciu kanalizácie v Nozdrkovciach, ktorá je čiastočne financovaná z rozpočtu mesta a 2/3 
sú financované z finančných prostriedkov firiem, ktoré sídlia v tomto regióne.  
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Ďalšia položka kapitálových výdavkov, ktorú navrhol vypustiť z rozpočtu je objekt Farská č.1 
- je to objekt vo vlastníctve mesta, v správe MHT, m.p.o. a  bola tu plánovaná čiastka 260 tis. 
Sk na likvidáciu kotolne v podkrovných priestoroch nehnuteľnosti. Podotkol, že najskôr je 
potrebné si povedať, ako sa s objektom naloží ďalej. Položka Technické zhodnotenie 
tepelného hospodárstva sa navyšuje o 996 tis. Sk. Pri položke Športové a rekreačné služby 
navrhol úplne pozastaviť plánované akcie Zavlažovanie – II. etapa – letná plaváreň a Areál 
netradičných športov – letná plaváreň, pretože v súčasnosti prebieha posledná fáza 
dokončenia generelu dopravy, kde na posledných verejných rokovaniach bola prezentovaná aj 
tá možnosť, že by bol vybudovaný nový železničný most, ktorý by úplne zmenil charakter 
letnej plavárne. Pokiaľ nie je schválený generel dopravy, je zbytočné vynakladať finančné 
prostriedky na letnú plaváreň. V položke Kultúrne služby investičná akcia KS Istebník – nie 
je zadané, čo treba vedieť, čo ideme v danom objekte robiť a podľa toho potom objednať aj 
rozsah projektových prác. Kapitálové výdavky sa navyšujú o 29.049 tis. Sk. 
Dodal, že vraciame  späť finančné prostriedky vo výške 7 mil. Sk do Rezervného fondu, ktoré 
boli v pôvodnom návrhu rozpočtu dané na aktivity súvisiace so športom. Poznamenal, že do 
Rezervného fondu by sa malo siahať až v extrémnych situáciách (napr. živelné pohromy), za 
prísnych pravidiel len vtedy, keď to bude skutočne nevyhnutné.  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003. 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór, predložila uvedený materiál. 
 Doplnila, že v nedaňových príjmoch – prevádzky objektu futbalového štadióna – 
nájomná zmluva s Ozetou Dukla  Trenčín bola k 31.12.2002 vypovedaná. V súčasnosti nie je 
žiaden právny vzťah nikoho k tomuto objektu. K majetkovému vysporiadaniu k Cyklistickým 
trasám upozornila, že súhlas Povodia Váhu nestačí, treba majetkovoprávne vysporiadať tento 
pozemok, kde sa bude investičná akcia realizovať.  
Navrhla doplniť navrhnuté uznesenia nasledovne: 

Namiesto bodu 3 má byť bod 1, čiže návrh na uznesenie: 
MsZ v Trenčíne  
1.  mení čl. 22 a text ostáva. 
2. ukladá riaditeľovi MHT, m.p.o., navrhnúť postup prenájmu futbalového štadióna a na 
najbližšom zasadnutí informovať MsR, prípadne MsZ. 
3. ukladá prednostovi MsÚ informovať na najbližšom zasadnutí MsZ o majetkovom 
vysporiadaní pozemkov určených na investičnú akciu Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 
4.   schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003. 
 
 
MUDr. Sámel upozornil, že v kapitole Mestská polícia v októbri  2002 MsZ schválilo novelu 
VZN o Mestskej polícii, v ktorej bol navýšený počet zamestnancov z 35 na 49 a bola 
schválená aj zmena zásad výstroje. V tom prípade VZN nie je v súlade s prijímaným návrhom 
zmeny rozpočtu, a je potrebné túto novelu upraviť tak, aby súhlasila s rozpočtom. 
Poznamenal, že oproti roku 2002 dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov o 5.000 tis. 
Sk a trval na tom, aby tá čiastka, ktorá prislúcha náčelníkovi MsP, bola použitá výlučne na 
rozšírenie počtu zamestnancov.  
Navrhol doplniť uznesenie o časť: 

MsZv Trenčíne ukladá náčelníkovi MsP pripraviť novelizáciu VZN o Mestskej polícii 
o novelu organizačného poriadku a zásady výstroje. 

 
K položke Útvar hlavného architekta podotkol, že je želanie všetkých, aby sa 

v Trenčíne vytvorila alternatívna trasa obchvatu Trenčína, čo súvisí aj s premostením Váhu, 
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ale čiastka 4.000 tis. Sk na štúdiu uskutočniteľnosti je dosť vysoká. Pri Kanalizáciách – 
odpadových vôd upozornil, že niektoré realizácie stroskotali na majetkovom nevysporiadaní 
v minulom volebnom období, preto je potrebné dohliadnuť, aby sa to nestávalo v budúcnosti. 
Ako člen VMČ Juh konštatoval, že do rozpočtu  sa nedostala žiadna z akcií okrem chodníka 
na Ul. Gen. Svobodu. Zdôraznil dve akcie a to, že je právne pochybné, ak v rozpočte už dva 
roky po sebe figuruje nákupné stredisko Južanka ako havarijný stav a nič s tým nerobí. Ak je 
niečo v havarijnom stave, je potrebné to riešiť. Chrámový areál je rozpracovaný a stavba už 
rok stojí. Poprosil prednostu MsÚ, že ho zaráža, že niektoré akcie na Juhu začínali 
s rozpočtom z investičného oddelenia okolo 3.000 tis. Sk,  čo je prípad chrámového areálu a 
2. časť oddychovej zóny Halalovka. V poslednom návrhu rozpočtu v roku 2002 figurovala na 
Chrámový areál čiastka okolo 12.000 tis. Sk a na oddychovú zónu 2. časť – Halalovka 7.000 
tis. Sk. Poznamenal, že pred časom zámerne prijali v mestskej časti Juh filozofiu, že sa budú 
snažiť o čo najlacnejšie projekty preto, aby sa časti, ktoré sú neudržiavateľné akýmkoľvek 
spôsobom za čo najlacnejšie peniaze, upravili. Nie je mu jasné, kde dochádza k takému 
navýšeniu prostriedkov s troch miliónov na 7 a 12 mil. Sk, zvlášť keď tam nie je nejaká 
náročná infraštruktúra ako napr. v oblasti chrámového areálu. Preto poprosil prednostu MsÚ, 
aby investičné oddelenie prostredníctvom predsedu VMČ Juh na zasadnutie VMČ Juh dodalo 
kalkuláciu, z ktorej sa vychádzalo na začiatku a ktorá vysvetlí, kde nastal taký nárast 
finančných prostriedkov.  
 
Dipl. Ing. Homola poznamenal, že poslanci MsZ musia vedieť, ako správne naložiť so 
všetkými informáciami. Je potrebné, aby sa najskôr vyjadrovali kompetentní ľudia a 
odborníci a až potom ,aby sa vyjadrovali poslanci ako zástupcovia občanov. Upozornil, že 
v predloženom materiáli došlo k mnohým chybám, ktoré treba v budúcnosti eliminovať 
a odstrániť hektičnosť jeho prípravy, pretože rozpočet je významná zmena. Uznal dôvody, pre 
ktoré sa musia niektoré veci aktualizovať, pretože bránia mnohým efektívnym krokom, ktoré 
treba vykonať, aby sme na konci mohli plniť svoje volebné predsavzatia a volebné programy. 
Dôležité sú diskusie v mestských častiach a diskusie v odborných komisiách, pretože diskusia 
v týchto dvoch fórach by mala byť najpracovnejšia. Väčšina z akcií boli aktualizácie, ktoré 
čakali na realizáciu, keď sa otvoria nové možnosti.  
Navrhol zapracovať do rozpočtu zmenu v položke: 
Stredisko údržby mestských lesov – došlo k podnetu na investičnú akciu inšpektorátom 
bezpečnosti práce a preto navrhol, aby táto investičná akcia pokračovala ďalej. 
 
P. Zubričaňák navrhol doplniť do zmeny rozpočtu do bodu 5. Rekreačné a športové služby -  
5.1  Príspevok na šport - doplniť sumu 4.000 tis. Sk, ktoré boli teraz v bode 4 v uznesení 
schválené. 
 
Ing. Česal doplnil, že jeden z veľkých problémov, ktoré sa momentálne vyskytujú na Juhu, je 
ten, ktorý už bol prejednaný v komisii životného prostredia a to je parkovisko pred 
novozriadenou poliklinikou. Ide o to, že sú tam zriadené dve nové ambulancie, kde sa 
vyšetrujú imobilní a ťažko sa pohybujúci pacienti. Podmienky na parkovanie sú nedôstojné 
občanov mesta. Informoval, že z komisie dopravy má štúdiu cyklistických trás, z ktorých 
najdrahší variant je za 540 tis. Sk a v návrhu na zmenu rozpočtu je 1.900 tis. Sk. Požiadal 
o presun 350 tis. Sk, ktoré sú potrebné na riešenie parkoviska. 
 
MUDr. Sedláček podotkol, že bývalo zvykom, že každá záležitosť sa prerokovala na 
príslušných komisiách, inak komisie nemajú význam. Vyjadril, že má pocit, že prijímajú nový 
rozpočet, pretože v každej základnej položke je zmena. Považuje za neštandardné 
a nesprávne, aby poriadok odmeňovania bol riešený zmenou rozpočtu. Je to samostatný, 
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vnútorný predpis, ktorý bolo potrebné schváliť samostatne a nie pri zmenách rozpočtu, 
pretože sa natíska, že keď poslanci MsZ neschvália rozpočet, nezvýšia si odmeny. Požiadal, 
aby sa procedurálne záležitosti dodržiavali tak, ako bolo zaužívané.  
 
Ing. Celler reagoval, že čo sa týka počtu pracovníkov MsP snažil sa to pri predkladaní  
materiálu poopraviť tak, ako je to zle uvedené v komentárovej časti rozpočtu a jeho úpravou, 
ktorá bude prevedená vzniká priestor na prijatie pracovníkov v menšom počte. Súhlasil, že je 
potrebné podporiť novelizáciu VZN O mestskej polícii, pretože to procesne vyplýva z tejto 
zmeny. Obchvat Trenčína nebude zrealizovaný za rok ani za dva, ale keď nezačneme niečo 
robiť, tak nebude ani za desať rokov. Je to o tom, že chceme naštartovať určitý proces, ktorý 
by tu mal prebiehať a na ktorý sú už dnes schválené prostriedky od štátu na zahájenie 
prípravných prác na realizáciu diela, ktoré sa možno začne o štyri roky. Pokiaľ tomu nebudú 
predchádzať kroky, ktoré sú spojené aj s finančnými nárokmi, tak to nezačne nikdy. 
Z pohľadu rozpočtu mesta sú 4.000 tis. Sk značná čiastka, ale z pohľadu rozpočtovej akcie, 
keď sa jej rozpočet pohybuje na úrovni 600 – 700 miliónov Sk, tak je to do 1% a väčšinou 
cena takýchto projektových prác vychádza z celkovej ceny diela. Bude predmetom verejnej 
súťaže, kto a za akú cenu je bude robiť.  
V záležitosti Kanalizácií poznamenal, že sú tam také investičné akcie, na ktoré je už vydané 
stavebné povolenie. Ak je stavebné povolenie vydané, akcia musí byť majetkovoprávne 
vysporiadaná, pretože inak by stavebné povolenie nebolo vydané. Chrámový areál – 
investičná akcia nebola navrhnutá, pretože sa musí vyjasniť aký rozsah finančných 
prostriedkov tam investujeme. Informoval – havarijný stav nákupného strediska Južanka – na 
MsR 20.02.2003, bol prezentovaný zámer investora odkúpiť, kompletne zrekonštruovať 
Južanku a vybudovať tam zariadenie, ktoré je na dnešnú doby v mestách ako Trenčín bežné. 
Členovia MsR prijali rozhodnutie, že počkajú, ako táto záležitosť dopadne a podľa toho budú 
ďalej konať. Podotkol, že nebolo zámerom predloženého materiálu, že keď poslanci 
neschvália rozpočet, neschvália si ani odmeny. MsR dostala stanovisko, že to môže byť 
súčasťou rozpočtu, ale môže to byť aj predmetom rokovania budúceho MsZ ako 
samostatného materiálu. Finančná a majetková komisia dostal návrh zmeny rozpočtu, 
materiálu sa venovali, dali k nemu stanovisko, ale komisia nie je garantom toho, cez ktoré 
ďalšie komisie bude rozpočet prerokovaný. Bola to chyba MsÚ. Vrátenie finančných 
prostriedkov na akciu Dielne – Správa mestských lesov, navrhol podporiť tento návrh. 
Navýšenie Príspevku na šport o 4.000 tis. Sk v zmysle toho predchádzajúceho uznesenia 
v bode č.4 navrhol schváliť. K požiadavke Ing. Česala na 350 tis. Sk podotkol, že do rozpočtu 
mesta by sa mali dostať akcie, ktoré sú pripravené - projekčne, majetkovoprávne. Nemá 
informáciu, či takáto investičná akcia je pripravená na to, aby mohla byť zrealizovaná 
a z toho dôvodu neodporučil, aby bola zatiaľ zrealizovaná. 
 
Ing. Velčko poznamenal, že v zmene rozpočtu prvá zásadná zmena bola taká, či chceme, 
alebo nechceme rok 2003 v takej orientácii, v akej bol schválený rozpočet na rok 2003. 
V minulosti sme boli schopní z kapitálových výdavkov čerpať vo výške 60 - 70%. Bude 
potrebné do budúcna snažiť sa o to, aby sme spôsob investičného zabezpečenia našich úloh 
dostali do vyššej realizačnej podoby. Celkové zmeny rozpočtu z MsÚ mali dosť odlišný 
charakter oproti tomu, ktorý tu bol predložený. Celá orientácia, ktorá z MsÚ odišla bola 
zameraná na zvýšenie investícií až do výšky 122.000 tis. Sk,  s tým, že utlmovanie bolo 
hlavne na strane Bežných výdavkov. V priebehu jednotlivých rokovaní a diskusií na túto 
tému sa žiaľ Bežné výdavky zvýšili a táto orientácia by už do budúcna v tomto smere nemala 
pokračovať. Pri všetkých negatívach existujú aj isté pozitíva a tým prvým je návrh na začatie 
riešenia Juhovýchodného obchvatu. Niektoré okolnosti nás vedú k tomu, že zmeny rozpočtu 
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tak ako boli predložené, je nutné predložiť a poprosil o schválenie preto, aby sme rok 2003 
v smere týchto zmien nestratili. 
 
 
1/ Hlasovanie o návrh MUDr. Sámela. rozšíriť uznesenie o bod: 

2.MsZ v Trenčíne ukladá náčelníkovi MsP predložiť na najbližšie rokovanie MsZ 
návrh novelizácie VZN   mesta Trenčín č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh MUDr. Sámela. 
 

 
2/ Hlasovanie o návrhu Dipl. Ing. Homolu ponechať investičnú akciu – 

Lesníctvo – stredisko údržby Správy mestských lesov – rozšírenie dielne 
v pôvodnej výške 1.560 tis. Sk. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 4 proti 6 sa zdržali 
hlasovania,  schválilo návrh Dipl. Ing. Homolu. 
 
 
3/ Hlasovanie o návruh p. Zubričaňáka – zvýšenie v odd. Rekreačné a športové služby,  
položka Príspevky na šport z navrhovanej čiastky 540 tis. Sk navýšiť o 4.000 tis .Sk, čiže 
predmetná čiastka by sa navyšovala na  4.540 tis. Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania,  schválilo návrh p. Zubričaňáka. 
 
 
4/ Hlasovanie o návrhu Ing. Česala – zapracovanie novej investičnej akcie do rozpočtu – odd. 
Doprava – Výstavba opravy diaľníc a ciest – nové akcia, poradové číslo 13 - Parkovacie 
plochy pri MsP Diagnostik – navrhovaná čiastka 350 tis. Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 6 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania (1 nehlasoval), neschválilo návrh Ing. Česala. 
 
 
5/ Hlasovanie o návrhu Ing. Gajarskej rozšíriť uznesenie o bod: 

3. MsZ v Trenčíne ukladá riaditeľovi MHT, m.p.o. Trenčín navrhnúť postup 
k prenájmu futbalového štadiónu a tento návrh predložiť na najbližšom rokovaní Mestskej 
rady. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 8 sa zdržali hlasovania , 
schválilo návrh Ing. Gajarskej. 
 
 
6/ Hlasovanie o návrhu Ing. Gajarskej 

4.  MsZ  v Trenčíne ukladá prednostovi MsÚ informovať na najbližšom zasadnutí MsZ  
o majetkovom vysporiadaní pozemkov určených na investičnú akciu Cyklistické trasy – cesta 
pri Váhu. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania,  schválilo návrh Ing. Gajarskej. 
   

 
7/ Hlasovanie o návrhu zmeny rozpočtu ako o celku. 

5. MsZ v Trenčíne  schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania schválilo Zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003. 
/Uznesenie č. 25/ 
 
 
 
K bodu 6. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  
                 Trenčín za II. polrok 2002 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór mesta Trenčín, predložila materiál pod bodom 6. 
 Informovala, že dve kontroly boli vykonané mimo plánu kontrolnej činnosti. Jedna na 
základe sťažnosti občana mesta a jedna na základe požiadavky primátora mesta. Všetky 
podklady a dokumenty k týmto kontrolám sú poslancom k dispozícii k nahliadnutiu na 
oddelení kontroly. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2002. 
/Uznesenie č. 26/ 
 
 
 
K bodu 7. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov  
                 za rok 2002 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór mesta Trenčín, predložila materiál pod bodom 7. 
 Informovala, že za rok 2002 bolo 50 sťažností, 9 petícií, 39 podaní a oddelenie 
kontroly hlavného kontrolóra navštívilo 98 občanov. Materiály sú k dispozícii k nahliadnutiu 
na oddelení kontroly. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a 
petícií občanov za rok 2002. 
/Uznesenie č. 27/ 
 
 
 
 
 
 
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok  
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                 2003 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór mesta Trenčín, predložila materiál pod bodom 8. 
 Poznamenala, že uvedené kontrolné akcie je potrebné urobiť, pretože hlavnému 
kontrolórovi vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a v personálnom obsadení hlavný 
kontrolór a dvaja zamestnanci ani nie je kapacitne možné zvládnuť viac, ako je napísané.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 0 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. 
polrok 2003. 

/Uznesenie č. 28/ 
 

Ing. Krátky upozornil, že na začiatku sa vynechal bod 16 – voľba hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín a tento bod je potrebné doplniť do programu. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za schválilo poslanecký návrh 
Ing. Krátkeho. 
 
  
 
K bodu 9. Návrh na prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva  
                 ku kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
 
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór mesta Trenčín, predložila materiál pod bodom 9. 
 Informovala, že túto žiadosť dala v súlade so schválenými zásadami kontrolnej 
činnosti v podmienkach samosprávy. Kontrola bola započatá vlani a z toho dôvodu, že je 
nevyhnutná účasť súdneho znalca k posúdeniu kontrolnych zistení, ktoré sme zistili, teda 
skutočného stavu, je povinná požiadať, aby sa uvedená kontrola mohla dokončiť. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru 
stavebníctva ku kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 
Trenčín. 
/Uznesenie č. 29/ 
 
 
 
 
K bodu 10. Návrh na delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád škôl 
                   a MsŠR 
 
Ing. Krátky, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 10. 
 Doplnil, že materiál sa skladá z dvoch častí. Prvá časť hovorí o tom, že budeme 
menovať nášho zástupcu do MsŠR a druhá časť hovorí o rozdelení poslancov do rád škôl na 
území mesta Trenčín. 
 
Ing. Dobiaš informoval, že sa dohodol s Ing. Krátkym a p. Babičom na nasledovnej výmene. 
Je uvedený v školskej rade SOU odevné, textilné - zostane tam len jeden poslanec a on pôjde 
do SOU strojárskeho, kolegovia poslanci, ktorí sú uvedení v tomto učilišti, súhlasia. 
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Ing. Sykorčin sa zaujímal, či je to povinnosť poslancov. 
 
Ing. Krátky odpovedal, že to vyplýva zo zákona. 
 
MUDr. Sedláček oznámil, že Ing. Lifka ho žiadal, aby sa vymenili, čiže MUDr. Sedláček 
pôjde do Obchodnej akadémie. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo delegovanie navrhnutých poslancov MsZ do Rád škôl MŠ, ZŠ, SŠ a SOU  so 
zmenami, ktoré predniesli poslanci pán Dobiaš a MUDr. Sedláček a Mgr. Annu 
Plánkovú do Mestskej školskej rady. 
/Uznesenie č. 30/ 
 
 
 
K bodu 11. Návrh na menovanie členov komisií MsZ – odborníkov z radov občanov 
 
Ing. Krátky, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 11. 
 Doplnil, že navrhnutí občania v danej oblasti pracujú, majú prax a boli navrhnutí 
jednotlivými predsedami. Tam, kde sú navrhnutí len po jednom zástupcovi, je možné, že 
v budúcnosti ešte prídu doplnky. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo menovaných členov komisií - odborníkov z radov občanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 31/ 
 
 
 
K bodu 13. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za IV. štvrťrok 2002 
                  a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.06.2000 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 13. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za,  2 sa zdržali hlasovania, 
 
1.         z o b r a l o  na v e d o m i e  
 

Správu o výsledkoch zahraničných ciest za IV. štvrťrok 2002 
 
2.         z r u š i l o  
 

uznesenie č.108, bod 2.a  MsZ v Trenčíne zo dňa 29.06.2000, ktoré ukladá 
prednostovi predkladať správu o výsledkoch zahraničných ciest mesačne na rokovanie 
MsR a na každé rokovanie MsZ  na základe predložených správ účastníkov 
zahraničných ciest. 
/Uznesenie č.32/ 
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K bodu 14. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002 
                   Ing. Jozefovi Žiškovi 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 14. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 5 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 
2002 Ing. Jozefovi Žiškovi v počte 30 dní v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov. 
/Uznesenie č. 33/ 
 
 
 
K bodu 15. Interpelácie poslancov MsZ 
 
MUDr. Sámel poznamenal, že druhé volebné obdobie je členom školskej rady ZUŠ 
a k interpelácii bol požiadaný vedením ZUŠ. Zhruba pred dvoma rokmi MsZ prijalo 
uznesenie, ktorým MsZ odsúhlasilo predaj budovy, v ktorej sídli ZUŠ a krajská knižnica pre 
účely knižnice Trenčianskej univerzity. Tento stav stále platí napriek tomu, že k tomuto 
prevodu nedošlo a vedenie ZUŠ je v neistote a nemôže do budovy investovať napriek tomu, 
že budova takéto investície vyžaduje. Jestvujúca budova, v ktorej sídli ZUŠ je akusticky 
upravená tak, aby vyhovovala výučbe hudobných nástrojov. Presťahovaním tejto školy do 
iných priestorov by vznikli náklady potrebné na opätovnú úpravu nových priestorov. Tieto 
priestory by zrejme nevyhovovali knižnici ani zo statických dôvodov – na druhom poschodí 
bol tanečný odbor a túto miestnosť museli premeniť na koncertnú sieň, pretože sa báli, že sa 
im preborí strop. Poznamenal, že ako trenčan je rád, že Trenčín má Trenčiansku univerzitu, 
ale ZUŠ je veľkým prínosom pre toto mesto a zaslúži si adekvátne priestory. Prechodom 
kompetencií sa ZUŠ stala príslušná MsÚ a mestu, a preto by bolo nelogické, aby sme tento 
stav nezmenili a predávali priestory vlastnej školy škole, ktorá je pod správou VÚC. 
Interpeloval prednostu MsÚ, aby zistil právny stav a aby pripravil materiál, ktorý by rušil 
takéto uznesenie z minulosti a v budúcnosti by požiadal o podporu riešenia tejto záležitosti. 
 Ku koncu minulého volebného obdobia došlo k rozruchu vo verejnosti, pretože došlo 
k zmenám v MHD. Tieto zmeny boli iniciované niektorými poslancami hlavne VMČ Juh, ale 
verejnosť nevie, že to bolo aj zo strany MHD a SAD. Podotkol, že niektoré argumenty sme 
museli prijať a ukazuje sa, že pri súčasnej situácii nie je možné zrealizovať dopravu v takom 
rozsahu, ako bola v starom cestovnom poriadku. V dopravnej špičke autobusy nie sú schopné 
v takých intervaloch, ako boli plánované, prejsť trasu a na konečnú stanicu prichádzali s 15 – 
20 minútovým oneskorením. Interpeloval primátora a ak sa niečo udialo v tejto problematike, 
poprosil o informáciu. Podotkol, že posledné rokovania, ktoré sme mali ku koncu minulého 
roku, ukázali, že SAD sa snažila o rokovania na najvyššej úrovni, medzi riaditeľom 
a primátorom. Tieto rokovania narážali na určité problémy zo strany vedenia MsÚ a pre 
vedenia SAD nižšie etáže nie sú dostatočným partnerom pre rokovania. Interpeloval, aby 
primátor inicioval obnovenie rokovaní na úrovni vedenia a aby pokračoval v rokovaniach na 
úrovni VÚC, kde je možné rozhodnúť o dotačnej politike, ktorá je pre mesto mimoriadne 
nevýhodná. 
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Ing. Česal sa opýtal JUDr. Orgoníkovej - koncom roku 2002 bola spravená zmluva medzi 
Mestom Trenčín a združením garážnikov o vybudovaní 12 náhradných parkovacích miest za 
novovybudované nadstavby garáží na Šmidkeho 5. Zaujímal sa, v akom je to stave a keď 
mesto zaviazalo takýmto právnym predpisom 12 garážnikov na Šmidkeho 5, prečo 
nezaviazalo na Šmidkeho 3, kde sa vzdalo 12 parkovacích miest. 
 
Ing. Velčko reagoval, že v súčasnosti  prebiehajú rôzne započítania – ZUŠ, tam kde by mal 
byť vzťah priamejší - je deformovaný rozhodnutiami, ktoré kolidujú so skutočnosťou. Takáto 
interpelácia povedie k možnosti takúto situáciu riešiť.  
 
 
 
K bodu 16. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra  
 
Ing. Krátky, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 16. 
 Informoval, že v zmysle § 18 ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – úplné 
znenie zák. č. 612/2002 Z.z., Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. 
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto 
obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom 
mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Mesto môže zriadiť útvar 
hlavného kontrolóra. V súlade s § 30 ods. 6 uvedeného zákona výkon funkcie hlavného 
kontrolóra mesta zvoleného do funkcie pred 31. decembrom 2001 skončí zvolením hlavného 
kontrolóra mesta do funkcie po 1. januári 2002, najneskôr však 31.3.2003. Pracovnoprávny 
vzťah hlavného kontrolóra mesta zvoleného pred 31. decembrom 2001 k mestu neskončí. 
  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za  
 
1.         zvolilo  
 
Ing. Martina Bičana, bytom Puškinova 26, Trenčín do funkcie hlavného kontrolóra 
s účinnosťou nástupu do funkcie dňom 1.4.2003 
 
2.        skonštatovalo, 
 

že výkon funkcie hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Gajarskej skončí dňom 
31.3.2003. 
/Uznesenie č. 34/ 
 
 
 
K bodu 17. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 86 zo dňa 24.9.1992 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 17. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 10.03.2003 
prerokovalo návrh na zmenu  uznesenia MsZ č. 86 zo dňa 24.9.1992 a 
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m e n í   
 
s účinnosťou  od 1.1.2003 uznesenie MsZ  č. 86 bod B/ zo dňa 24.9.1992, ktorým  Mestské 
zastupiteľstvo súhlasilo, aby Atlific spol. s.r.o. Bratislava bola nájomcom 
a prevádzkovateľom hotela Tatra v Trenčíne s účinnosťou od 1.4.1993 za podmienok : 

1.  Dlhodobý nájom na dobu 20 rokov s prednostným právom predĺženia nájomnej 
zmluvy a prednostným právom kúpy nehnuteľnosti v prípade rozhodnutia mesta o predaji 
za porovnateľnej ponuky s ostatnými záujemcami. 
2. Nájomné určiť vo výške 10% ( t.j. 3 mil. Kčs) z očakávaného hrubého obratu hotela 
pred zdanením  (30 mil. Kčs), pričom  z každej sumy prevyšujúcej čiastku 30 mil. Kčs 
hrubého obratu pripadne mestu ďalších 5 %. Úroveň nájomného vo výške 3 mil. Kčs sa 
stanovuje ako minimálna. 
3. Prvých 12 mesiacov bude nájomca platiť nájomné vo výške  40% a druhých 12 
mesiacov vo výške 80% z dohodnutého nájomného. 
4. Vynaložené finančné prostriedky zhodnocujúce objekt budú nájomcovi odrátané 
každoročne do výšky 70% z dohodnutého nájomného a minimálne 30% -tná platba bude 
hotovostná. 
5. Nájomca zriadi ako  prevádzkovateľ hotela samostatnú spoločnosť so sídlom 
v Trenčíne do dňa podpisu nájomnej zmluvy. 
6. Nájomca sa zaväzuje objednať u firiem, ktoré majú platné nájomné zmluvy ním 
navrhnutý interiér namiesto pôvodného, ktorý si nájomca neželá,  v pôvodne dohodnutých 
finančných objemoch. 

 
 
Zmena sa týka: 
 
a/ doplnenia  predmetu prenájmu o nebytový priestor o výmere 330 m2,  nachádzajúci sa 
v samostatnej časti prízemia hotela TATRA (bývalé pracovisko Krajskej pobočky VÚB ) 
 
b/ doplnenia účelu  nájmu  o zriadenie viacúčelovej konferenčnej sály 
 
c/ ceny nájmu a to nasledovne : 
Pôvodná cena nájmu 3.000.000,- Sk sa mení na 3.500.000,- Sk, pričom nájomné sa bude 
zvyšovať o 5% z každej sumy presahujúcej hodnotu 30 mil. Sk hrubého obratu hotela za 
príslušný kalendárny rok. 
 
 d/ zvýšené nájomné sa začne počítať od ukončenia rekonštrukcie nebytového priestoru, 
najneskôr však od 1.6.2003. 
 
Stanovisko VMČ   : odporúča zo dňa 27.1.2003 
 

 
O d ô v o d n e n i e : 
 
Spoločnosť Atlific s.r.o. požiadala o prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v samostatnej časti prízemia hotela Tatra (bývalé pracovisko Krajskej pobočky VÚB), za 
účelom zriadenia viacúčelovej konferenčnej sály. 
 
     MsR v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 20.2.2003 prerokovala prenájom predmetnej 
nehnuteľnosti a odporúča MsZ v Trenčíne schváliť uznesenie tak, ako je v návrhu.       
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, schválilo zmenu 
uznesenia MsZ č. 86 zo dňa 24.9.1992, v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

 
 Ing. Juraj Liška, primátor mesta Trenčín, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Ing. Juraj  L i š k a             Ing. Miroslav V e l č k o  
        primátor                prednosta  
   mesta Trenčín         Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

Dňa: ............................    Dňa: ................................... 

 

 

O v e r o v a t e l i a: 

 

PhDr. Alena L a b o r e c k á  , dňa ......................................................... 

 

JUDr. Michal Č e r t e k , dňa ................................................................... 

 

 

Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 25.03.2003. 
 
 

 60


	 PhDr. Marián Kvasnička
	p. Branislava Z u b r i č a ň á k a  a  Ing. Róberta L i f k u

	Ing. Sykorčin poznamenal, že občania sa obávajú, či budú mať prístup ku garážam. 
	Ing. Sykorčin navrhol, aby MsZ stiahlo materiál z rokovania.

	 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 6 proti, 1 sa zdržal hlasovania, schválilo stiahnutie materiálu z rokovania MsZ.
	/Uznesenie č. 11/ 
	Zmena sa týka 
	MsZ v Trenčíne 
	Návrh Ing. Cellera – pôvodné uznesenie doplnené o body 4 a 5



