
Z á p i s n i c a  
z  mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 15. novembra 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov, 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 21 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 p. Tomáš Vaňo, p. Eduard Hartmann, MUDr. Stanislav Pastva,  

PhDr. Marián Kvasnička 
 

 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 p. Branislava Zubričaňáka a p. Ľubomíra Dobiaša 
 

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
JUDr. Jána Kanabu a Ing. Antona Boca 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 nehlasoval, 
schválilo 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.  Otvorenie 
2. Majetkové prevody 
 
 
Ing. Celler, primátor mesta, navrhol doplniť majetkové prevody o bod 2F – Návrh na 
zmenu uznesenia MsZ č. 75 bod B/ 6. zo dňa 19.07.2007. 
 
Ing. Lifka uviedol, že ide o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude 
trvať krátko a poslanci budú mať vyplatenú odmenu, preto navrhol doplniť ako bod 3 Vzdanie 
sa odmeny za dnešné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, v prospech 
rozpočtovej kapitoly ZŠ v Opatovej.  
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1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – doplniť ako bod 3 - Vzdanie sa odmeny za dnešné 
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, v prospech rozpočtovej kapitoly ZŠ 
v Opatovej 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 6 proti, 5 nehlasovalo, 

neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 

 2. Hlasovanie o programe s doplnkom tak, ako bol predložený primátorom mesta. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo program zasadnutia s doplnkom.  
 
 
 
 
K bodu 2A. Návrh na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2A. 
 
Ide o: 
A/  

kúpu nehnuteľností pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – 
preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
130 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
188 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
192 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
197 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
207 GP), 

zapísané na LV č. 4846 ako vlastník  
Richard Bohuš, rod. Bohuš v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 443.412,- Sk 
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2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/193 orná pôda o výmere 184 m2 vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
115 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/252 orná pôda o výmere 246 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
174 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/4 orná pôda o výmere 660 m2 vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 264 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/5 orná pôda o výmere 2974 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 
265 GP), 

od jednotlivých vlastníkov zapísaných na LV č. 4828, 
ktorí sú členmi Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva Trenčianske Biskupice 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 3,719.372,80,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1130/71 trvalý trávnatý porast o výmere 3591 m2 vytvorená 
GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast 
o výmere 6344 m2 (diel 27 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/72 trvalý trávnatý porast o výmere 823 m2 vytvorená GP 
č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast o výmere 
6344 m2 (diel 28 GP), 

od jednotlivých vlastníkov zapísaných na LV č. 5037, za kúpnu cenu 550,- Sk/m2 
kúpna cena predstavuje .................................................................................... 2,427.700,- Sk 
 
 
4/ hala súp.č. 1716 s príslušentvom, ktorá je postavená na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 
11, zapísaná na LV č. 2760 ako vlastník  
GPD, s.r.o. Trenčín v celosti 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 6,700.000,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 13,290.484,80,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – 
preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín:  
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
130 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
188 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
192 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
197 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
207 GP), 

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 443.412,- Sk 
 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/193 orná pôda o výmere 184 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
115 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/252 orná pôda o výmere 246 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 430 orná pôda o výmere 485 m2 (diel 
174 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/4 orná pôda o výmere 660 m2 vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 264 GP), 

- novovytvorená parc.č. 580/5 orná pôda o výmere 2974 m2 vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 580 orná pôda o výmere 4635 m2 (diel 
265 GP), 

zapísané na LV č. 4828, 
za kúpnu cenu ............................................................................................... 3,719.372,80,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 1130/71 trvalý trávnatý porast o výmere 3591 m2 vytvorená 
GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast 
o výmere 6344 m2 (diel 27 GP), 

- novovytvorená parc.č. 1130/72 trvalý trávnatý porast o výmere 823 m2 vytvorená GP 
č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 1130/1 trvalý trávnatý porast o výmere 
6344 m2 (diel 28 GP), 

zapísané na LV č. 5037, za kúpnu cenu 550,- Sk/m2 
kúpna cena predstavuje .................................................................................... 2,427.700,- Sk 
 
 
4/ hala súp.č. 1716 s príslušentvom, ktorá je postavená na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 
11, zapísaná na LV č. 2760 v celosti  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 6,700.000,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 13,290.484,80,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
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Ing. Celler doplnil, že nakoľko v tomto týždni začal proces vydávania stavebného povolenia 
na predmetnú stavbu, je nevyhnutné doložiť k nehnuteľnostiam posledné zmluvy, preto 
zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby sme zbytočne nestrácali čas.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 162/ 

 
 
 
 

K bodu 2B. Návrh na zámenu a kúpu nehnuteľností za účelom prípravy stavby  
                   ,,Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa–preložka cesty I/61“ – II. časť 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2B. 
 
Ide o: 
 

1. zámenu nehnuteľností za účelom  prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu 
mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – E-KN parc. č. 438 orná pôda o výmere  1430 
m2 zapísaná na LV č. 5075 ako vlastník Katarína Hanzelová 

za 
- pozemok v k.ú. Trenčín – novovytvorená parc. č. 2237/453 zastavaná plocha o výmere  

1430 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 31041833-087-07 z pôvodnej parc. č. 
2237/7 zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín. 

 
 

2. zámenu nehnuteľností za účelom  prípravy stavby „Juhovýchodného obchvatu 
mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemky v k.ú. Záblatie – parc. č. 802/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 615 
m2, parc. č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2, parc. č. 802/6 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 37 m2 všetky zapísané na LV č. 360 ako vlastník Doprastav, a.s. 
Bratislava 

- pozemok v k.ú. Zlatovce – parc. č. 15/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 496 m2 
zapísaný na LV č. 1484 ako vlastník Doprastav, a.s. Bratislava, 
spolu pozemky o výmere 1293 m2 

za 
- pozemok v k.ú. Zlatovce – novovytvorená parc. č. 20/91 ostatná plocha o výmere 

1293 m2 vytvorená geometrickým plánom  č. 17905095-087-07 z pôvodnej parc. č. 
20/29 zapísaná na LV ako vlastník Mesto Trenčín 

 
 

3. kúpu    nehnuteľností   za    účelom      prípravy     stavby   „Juhovýchodného 
obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť: 

- pozemok v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 801/219 ostatná plocha o výmere 87 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 36315583-14-2006 z pôvodnej parc. č. 
801/261 (diel 18 GP) zapísaná na LV č. 2140 ako vlastník Miroslav Jágrik za kúpnu 
cenu 600,- Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................52.200,- Sk 
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- pozemok v k.ú. Záblatie – novovytvorená parc. č. 801/220 ostatná plocha o výmere 8 
m2 vytvorená geometrickým plánom č. 36315583-14-2006 z pôvodnej parc. č. 419/1 
(diel 23 GP) zapísaná na LV č. 2156 ako vlastník Erika Jágriková za kúpnu cenu 600,- 
Sk/m2 
Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................4.800,- Sk 

 
 
P. Gavenda sa zaujímal o čo sa jedná v bode 1 a v bode 2, o aký pozemok? 
 
Ing. Celler odpovedal, že pani Hanzelová je vlastníčka tak, ako ostatní a pozemok Mesta 
Trenčín sa nachádza smerom ako sa ide na sídlisko Juh a odbočuje sa na Saratovskú ulicu -  
hore je plošina. Pozemok v Zlatovciach je priamo pod priemyselným parkom. Ide o pozemky, 
ktoré sme odkúpili od urbariátu a zriaďujeme tam jednotlivé prevádzky a Doprastav má pás, 
ktorý my potrebujeme k ceste. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo zámenu a kúpu nehnuteľností za účelom prípravy stavby 
,,Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 163/ 

 
 
 

 
K bodu 2C. Návrh na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104  zo dňa 23.08.2007  
                    a návrh na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
  

 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2C. 
 
Ide o: 
1/ v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ zrušenie por. č. 11, 
12 a 21, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo: 
 
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov v  k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do 
vlastníctva Mesta Trenčín pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

 6



- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo 
vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                       
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
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 2/ zmenu v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku 
celkovej kúpnej ceny z 53,181.780,75- Sk na 52,817.112,75,- Sk. 
 
 
3/  
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov v  k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do 
vlastníctva Mesta Trenčín pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 (diel 58 GP), 
- C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 55 GP), 
- C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 54 GP), 
- C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Anna Janáčová, rod. Koreňová  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 736.240,- Sk 
 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 109.621,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 210 GP), 
- E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 109.621,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................  955.482,- Sk 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre stavbu 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo 
vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/17 orná pôda o výmere 1449 m2 
(diel 58 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

- novovytvorená parc.č. 321/78 orná pôda o výmere 81 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/22 orná pôda o výmere 178 m2 (diel 
57 GP), 

zapísané na LV č. 4370, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ....................................................................................................... 188.886,- Sk 
 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

 
zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
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3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/278 orná pôda o výmere 1106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
200 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/323 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
245 GP), 

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 87.891,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................  364.668,- Sk 
 
Ing. Celler doplnil, že je to možno štvrtý – piaty takýto prípad, kedy sme celý pás pozemku 
odkupovali v lokalite medzi ESSOm a TESCOm. Predmetná rodina mala najskôr požiadavky 
vyššie finančné, ale keďže sme im vysvetlili, že pôda sa dá odkupovať jedine podľa 
znaleckého posudku, tak potom bola ich druhá podmienka, že to musí byť celý pás. Je tam 
rozdiel, ktorý ostane mestu asi v objeme 600.000,-Sk, ale vzhľadom na to, že je to v lokalite 
medzi ESSOm a TESCOm, kde sa pripravuje výstavba ďalších obchodných systémov, 
predpokladáme, že tieto pozemky odpredáme a budú súčasťou celého zastavaného územia. 
 
Ing. Krátky sa zaujímal, či je to za cenu akú majú všetci ostatní. 
 
Ing. Celler odpovedal, že je to za cenu určenú znaleckým posudkom. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zrušilo a zmenilo časti uznesenia MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 a schválilo kúpu 
a následný predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 164/ 
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K bodu 2D. Návrh na zrušenie a zmenu časti uznesenia MsZ č. 104  zo dňa 23.08.2007  
                     
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2D. 
 
Ide o: 
1/ v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ zrušenie por. č. 43 
a 52, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo: 
 
 
A/  

kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
ako vlastník Doprastav, a.s, Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
 
 
52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  

- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
ako vlastník DOPRASTAV, a.s.,  rod. Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
 
 
B/ 

predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín 
I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
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52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  
- novovytvorená parc.č. 802/11 zastavaná plocha o výmere 540 m2  vytvorená GP č. 

36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/2 zastavaná plocha o výmere 615 m2 
(diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
 2/ zmenu v uznesení MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v časti A/ a v časti B/ výšku 
celkovej kúpnej ceny z 52,817.112,75,- Sk na 52,031.560,75,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
zrušilo a zmenilo časti uznesenia MsZ č. 104 zo dňa 23.08.2007 v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 165/ 

 
 
 

K bodu 2E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2E. 
 
Ide o: 

predaj nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici Šoltésovej v Trenčíne – objektov :  
- pošty 3 – súp. číslo 1725, orientačné číslo 2 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1531/180,  
- bývalých Spojov - súp. číslo 3024 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1531/182,   
a pozemkov v k.ú. Trenčín :  
- parc.č. 1531/180 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 421 m² v celosti,   
- parc.č. 1531/182 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   55 m² v celosti, 
všetky zapísané na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, pre a.s. Slovenská pošta, 
ktorá je nájomcom predmetných nehnuteľností, za celkovú kúpnu cenu 
.................................................................................................................. 3,984.000,-Sk. 

 
Ing. Lifka vyslovil pochvalu, že mesto aplikovalo predkupné právo, ako sa dohodli. 
Upozornil, že majiteľ žiadal zároveň aj o odkúpenie, ponúkol o milión Sk viac, tu sa 
uprednostnila pošta, čo sa mu nezdá veľmi správne, pretože je to akciová spoločnosť 
vytvorená za účelom zisku. Upozornil, že sa hovorí o tom, že by tam mala byť balíková pošta, 
čo sa hovorí, že je to dobrá vec. Osobne si myslí, že balíková pošta je veľmi dobrá vec, ale 
v mieste ktoré je prístupnejšie, pretože parkovacie kapacity sú tam veľmi zúžené a balíková 
pošta by mala mať dobrú dostupnosť pre zákazníkov, aby nám tam v budúcnosti nevznikol 
nejaký problém, keby mala ísť expanzia týmto smerom.  
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Ing. Celler sa vyjadril, že verí tomu, že pošta bude chcieť vychádzať svojim zákazníkom 
v ústrety a vybuduje si možno aj novú balíkovú službu s parametrami, ktoré by si dnešná doba 
možno vyžadovala, uvidíme.  
 
P. Blahová poznamenala, že ráno sa tam bola pozrieť. Na dvore boli zaparkované dve 
dopravné autá spoločnosti Kávomaty, to bolo na nádvorí. Dala za pravdu Ing. Lifkovi, myslí 
si, že tie pozemky, ktoré im predávame sú len pod budovou, bolo by vhodné aby sme im 
predali aj trávniky. Doporučila, aby sa tam išiel pozrieť niekto z útvaru životného prostredia 
a dopravy. Sneh opadol, tráva nezamrzla, všetky tri balíkové autá dnes parkovali na tráve, 
ktorá je rozmelnená, blato je až na ceste a tri balíkové autá stáli na parkovisku. Keď sa 
vybudovalo dosť veľké parkovisko na Šoltésovej ulici, zo zadnej časti základnej školy a oni 
idú celkom k dverám pošty, bolo by dobré, keby sa im predali ešte aj dva kusy trávnika ktoré 
tam sú, aby to bolo v celku a už nech si to vybudujú tak, aby občania na Sihoti nehovorili, že 
sme na tom horšie ako Luník IX. 
 
Ing. Celler reagoval, že by bolo vhodné to iniciovať aj cez výbor mestskej časti, lebo predaje 
trávnikov sú vždy chúlostivá téma a my vyzveme poštu, že je tu takáto ponuka. Ide o to, aby 
to nebolo naopak, že my vyzveme poštu, a potom výbor mestskej časti neodporučí odpredaj 
predmetných trávnikov.  
 
P. Blahová zopakovala, že doporučuje, aby sa tam išiel pozrieť niekto útvaru životného 
prostredia a dopravy.  
 
P. Gavenda sa pripojil k iniciatíve p. Blahovej - Pošta 1 nemá šancu riešiť balíkovú dopravu. 
Treba aj balíkovú službu, je za to, aby sa aj trávnikový pás odsúhlasil pošte, aby boli služby 
občanom – v piatok mal schôdzu s občanmi, ktorí podporili túto iniciatívu, aby to bolo 
zriadené, podľa časti Sever, by to bolo lepšie.  
 
P. Babič sa vyjadril, že je tiež za takéto riešenia, a tým pádom malá pochybnosť, že VMČ 
Sever by to neschválilo, sa odďaľuje. Predmetná pošta bola dosť neuralgický bod, stále sa 
hovorilo o tom nádvorí, pokiaľ sme nádvorie z tejto problematiky vylúčili, myslí si, že sme 
posunuli veci v pozitívnom zmysle k riešeniu, a preto to podporí. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že mu skôr rezonovalo riešenie ktoré navrhol primátor, pretože toto je 
dočasné riešenie, naozaj vybudovať to na novom mieste, moderne. Nehovorí, že aj toto 
nemusí podporiť, ale možno úplne najlepšie by bolo začať odznova, lebo toto je lepenie 
niečoho v starom socialistickom objekte s kapacitami, ktoré nie sú možno nadimenzované na 
ten počet balíkov, ktorý má byť a keď si predstavíme, že priamym konkurentom pošty sú 
firmy typu DHL alebo TNT, tak toto nespĺňa parametre, je to naozaj malé. Aby sme 
neprejudikovali touto rozpravou nejaký záver, ktorý možno vyrieši problém len na pár rokov, 
kde nám znova prerastie. 
 
Ing. Celler odpovedal, že budeme iniciovať rokovanie s poštou a uvidíme ako sa budú veci 
ďalej hýbať.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo  
predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 166/ 
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K bodu 2F. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 75 bod B/ 6. zo dňa 19.07.2007 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2F. 
 
Ide o: 

zmenu s účinnosťou od 19.7.2007 uznesenia č. 75 bod B/ 6., ktorým MsZ v Trenčíne 
schválilo kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom prípravy 
stavby „Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť : 

- EKN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 
- EKN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 

zapísané na LV č. 4721 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 6/25 
- EKN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 

zapísané na LV č. 4856 ako vlastník Jozef Dubaj v podiele 3/25 za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku vo výške 1.021.583,- Sk. 
 
Zmena sa týka zvýšenia kúpnej ceny, a to zo sumy 1.021.583,- Sk na sumu 1.193.018,- Sk. 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 1 

nehlasoval, zmenilo uznesenie MsZ č. 75 bod B/ 6. zo dňa 19.07.2007 v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 167/ 
 
 

Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
 
 

  Ing. Branislav C E L L E R                     Ing. František  S Á D E C K Ý 
             primátor                prednosta 
         mesta Trenčín             Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: .................................... 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
p. Branislav Z U B R I Č A Ň Á K, dňa ............................................................................. 
 
 
p. Ľubomír D O B I A Š, dňa .............................................................................................. 
  
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 20.11.2007 
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