
Z Á P I S N I C A 
 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 16. decembra 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 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 20 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 MUDr. Ľubomír Sámel a RNDr. Jozef Mertan   
 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 p. Miloša Kohouta a p. Oľgu Löbbovú 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
p. Ľubomíra Dobiaša a Mgr. Annu Plánkovú  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za 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 a schválenie programu 
2. Interpelácie poslancov MsZ 
3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
4.  Návrh na zrušenie Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín
5. Majetkové prevody 
6.  Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2004 
7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Trenčín  

8. Návrh VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
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území mesta Trenčín  
9. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch 
10.  Návrh VZN Mesta Trenčín č. 5/2004 o určení školských obvodov na území mesta 

Trenčín  
11. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 6/2004, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia Mesta Trenčín  
12. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 
13. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 O Mestskej polícii v Trenčíne, 

Príloha č. 1 – Organizácia Mestskej polície 
14. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 9/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
15. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007 
16. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 8/2004 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 

Trenčín 2004 – 2006 a 2007 – 2015 
17A. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Hodžova 37, 911 81 Trenčín  
17B. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín  
17C. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín  
17D. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín  
17E.  Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. L. Novomeského 10, 911 08 Trenčín  
18. Návrh Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného 

bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1 
19A.  Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín  
19B. Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín  
20A. Návrh Zriaďovacej listiny Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín  
20B. Návrh Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 
20C. Návrh na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo 

a správa lesov Trenčín  
21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok evidovaných Mestským 

hospodárstvom Trenčín, m.p.o. 
22. Návrh na voľbu člena – odborníka komisie školstva a športu MsZ z radov občanov 
23. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler navrhol doplniť do majetkových prevodov bod 5X – Predaj bytov. 
 
Ing. Krátky navrhol stiahnuť majetkový prevod pod bodom 5Ď, nakoľko záujemca nemá 
záujem o kúpu časti predmetnej nehnuteľnosti a bod 5H, pretože záujemca nezaplatil 
zábezpeku.  
 
Ing. Lifka upozornil, že v súlade s rokovacím poriadkom k prerokovaniu rozpočtu, ktorý je 
VZN, je nutné, aby bol rozpočet 14 dní na internete, čo sa stalo len s jeho tabuľkovou časťou.  
Znamená to, že textová časť by nemala byť predmetom dnešného rokovania. Do budúcna 
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považuje za vhodné, nakoľko ide o elektronickú podobu tohto materiálu, uverejniť aj textovú 
časť na internete. Požiadal, aby sa k tejto záležitosti vyjadril právnik. Z uvedeného dôvodu 
navrhol pri bode 15  - návrh VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 - 2007,  
nehlasovať o jej textovej časti a vyradiť ju z rokovania.  
 
 
a) hlasovanie o návrhu Ing. Krátkeho – stiahnuť majetkové prevody pod bodmi 5Ď a 5H  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, schválilo návrh Ing. 
Krátkeho. 
 
 
b) návrh Ing. Lifku – vypustiť  textovú časť z bodu 15 – návrh VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta 
Trenčín na roky 2005 - 2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 15 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku. 

 
 

c) hlasovanie o programe ako celku so schválenými zmenami a doplnkami 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo program so zmenami a doplnkami.  
 
 
 
K bodu 2. Interpelácie poslancov MsZ 
 
P. Babič:  
1/ 
Pripomenul, že na ostatnom zasadnutí MsZ interpeloval Ing. Švajdleníka,  aby sa odbor ŽP 
a investícií zaoberal riešením situácie na Palackého ul. Obdržal odpoveď, s ktorou nie je 
spokojný a poprosil Ing. Švajdleníka, aby napĺňal obsah interpelácií tak, že ak sa poslanci  na 
niečo pýtajú, nech dostanú konkrétnu odpoveď. Zdôraznil, že prosí o sprejazdnenie Palackého 
ul., kde je situácia neudržateľná.  
 
2/  
Nevie, či sa má obrátiť na prednostku MsÚ alebo redakciu INFO, ktorá sa zaoberá 
zastavovaním IC vlakov v Trenčíne. Táto aktivita nebola aktivitou nejakej zavádzajúcej 
petície, ale aktivitou tohto mestského zastupiteľstva, ktoré žiadalo pána premiéra, aby 
v Trenčíne zastavovali IC vlaky. Toto sa sčasti naplnilo,  teraz zastavuje vlak do Viedne 
v Trenčíne, ale  úplne naopak. Kto má rád nočný život, nočnú Viedeň, o piatej môže sadnúť 
do IC vlaku a o ôsmej bude vo Viedni a kto sa chce z Viedne  vrátiť ráno, o ôsmej odchádza 
odtiaľ vlak a o jedenástej je v Trenčíne. Prosí túto záležitosť riešiť tak, aby spojenie do 
Viedne nebolo na nočný život, ale spojenie za pracovnými cestami, to znamená, aby IC vlaky 
zastavovali v Trenčíne ráno.   
3/  
Poprosil hlavného kontrolóra o naplnenie uznesení VMČ Sever vo veci inštalácie klziska. 
O tejto záležitosti poslanci hovorili v marci minulého roka, že je mobilné a malo by prejsť 
všetkými mestskými časťami. VMČ Sever žiadal o naplnenie tejto požiadavky v októbri tohto 
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roku, avšak nedostalo v tejto veci odpoveď a klzisko sa postavilo opäť na Štúrovo nám. Nie je 
to Vodníkovo klzisko, je to klzisko občanov tohto mesta a podľa toho, ako o tom rokovalo 
MsZ, by sa s ním malo nakladať.  
 
4/ 
Poprosil primátora mesta vo veci jeho vyjadrenia k politickému riešeniu dotácií festivalov. 
Žiada zverejniť, ktoré komisie jednali politicky, ktoré festivaly boli politicky financované 
a akými politickými subjektami.   
 
5/  
V poslednom vydaní Trenčianskych novín sa objavila informácia o aktivitách VÚC v rámci 
scivilnenia vojenského letiska. Túto otázku otvoril a naniesol na júnovom zasadnutí MsZ, 
načo dostal od zástupcu primátora odpoveď, s ktorou súhlasí. Chcel by však túto vec rozšíriť 
o to, prečo by v tomto prípade nemalo byť mesto iniciátorom scivilnenia vojenského letiska 
a jeho sprevádzkovania.  
 
6/ 
Interpeloval vedúcu útvaru marketingu a komunikácie, ktorej odpoveď z predchádzajúceho 
zasadnutia MsZ opätovne nemôže považovať za dostatočne naplňujúcu. V odpovedi  píše, že 
vydávanie mestských novín INFO sa riadi koncepciou, ktorú schválila mestská rada. MsR 
z poznania zákona o obecnom zriadení je poradný orgán primátora a podľa neho môže 
navrhnúť koncepciu, ktorá by sa však mala schváliť v mestskom zastupiteľstve, aby poslanci 
o nej mali informácie. Ide o to, že inzercia v novinách samosprávy nemá čo hľadať a keď už 
tam je, chce predložiť cenník, koľko tá inzercia stojí. Čo sa týka ďalších momentov 
odpovede, vie, čo je novinárska skratka, ale v INFO boli uverejnené články, ktoré nemali ani 
skratku ani svojho autora. Trvá na tom, aby v novinách INFO mala každá mestská časť 
s označením jednotlivého výboru svoju stranu.  
 
Ing. Lifka: 
1/ Požiadal: 

- hlavného kontrolóra zistiť súlad s uverejňovaním VZN na internete v súlade 
s rokovacím poriadkom.  

 
- prednostku MsÚ, prečo nebola uverejnená textová časť návrhu VZN č. 10/2004 

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007 na internete. Ďalej  zistiť, kto konkrétne 
zato zodpovedá a vysvetliť, či nejde o porušenie pracovnej disciplíny.  

 
- primátora, prečo sú zaraďované na mestské zastupiteľstvo texty, o ktorých sa má 

hlasovať, ktorým nie je daná patričná právna úprava. 
 
2/Požiadal: 

- mestskú radu v súlade s rokovacími poriadkami o predloženie  plánov činnosti za roky 
2003  a 2004 jednotlivých komisií MsZ, ako aj plánov zasadnutí.  

 
- zástupcu primátora o predloženie plánu termínov zasadnutí mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva. 
 
3/ 
Požiadal RNDr. Jozefa Mertana, člena MsR, o vysvetlenie, prečo komisia, ktorej je 
predsedom, vyradila z rokovania o odpadoch Považskú odpadovú spoločnosť a prečo nie je 
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umožnený vo VZN a obchádza sa zákon, zber množstevného hromadného odpadu podľa 
písm. b/ pre fyzické osoby.  
 
P. Fabová:  
Má interpeláciu na primátora mesta, týka sa jesenného upratovania. V INFO bola zverejnená 
informácia, že neboli rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery z dôvodu veľkého počtu 
neplatičov za odpad a tým pádom dlhu na poplatku za zber, zneškodňovanie a prepravu 
komunálneho odpadu. Občania, ktorí poplatok za odpad zaplatili,  sú tým pobúrení 
a považujú to za diskrimináciu. Z toho dôvodu požiadala primátora, aby v INFO zdôvodnil 
občanom, akú sumu mesto ušetrilo tým, že neboli v meste rozmiestnené veľkoobjemové 
kontajnery.  
 
Ing. Sýkorčin: 
1/ Skonštatoval, že sa urobila dobrá vec, keď sa spravili cyklistické trasy. Avšak robota sa 
nedotiahla do konca, pretože chýba osvetlenie podchodu pod železničným mostom, kde je 
problém v noci prejsť. Poprosil urobiť v tejto veci nápravu, osadiť tam jeden stĺp a jednu 
lampu.  
 
2/Jeho interpelácia smeruje na pani prednostku a týka sa  zariadenia  vedľa Kultúrneho domu 
v Záblatí, kde je dom dôchodcov a pošta. Budova patrí mestu, pomerne slušne sa tam urobila 
zábezpeka, budova už nezateká, je tam nová strecha a len časť budovy, jej ľavá strana je 
v dezolátnom stave. Poprosil odstrániť odtiaľ žumpu, ktorá je plná. Tiež má strach, aby sa tam 
niečo nestalo deťom alebo bezdomovcom, ktorí si v  2 miestnostiach našli úkryt a prespávajú 
v nich. Poprosil vykonať tam obhliadku a urobiť opatrenia aspoň pre zábezpeku bezpečnosti 
občanov.  
 
P. Löbbová: 
Skonštatovala, že rozdelená komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá začala pracovať 
od apríla tohto roku, urobila kus roboty a vďaka poslancom mesto vyšlo veľakrát v ústrety 
organizáciám III. sektoru a aj v rámci rozvoja sociálnej politiky, začo všetkým poďakovala. 
Taktiež  poďakovala členom VMČ Juh, ktorí sa pričinili o to, že na sídlisku Juh je vidieť, že 
poslanci stoja aj o okrajovú časť mesta.  
 
 
K bodu 3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 3. Súčasne informoval 
o výsledkoch kontrol vykonaných od ostatného zasadnutia MsZ.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 402/  
 
 
K bodu 4. Návrh na zrušenie Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta 

Trenčín  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 4.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 sa zdržali hlasovania: 
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1. zrušilo Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín  
 
2. uložilo hlavnému kontrolórovi mesta Trenčín uskutočňovať kontrolu, ktorá 

nemá charakter finančnej kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej 
činnosti zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 
predpisov. 

/Uznesenie č. 403/ 
 
 
K bodu 5A. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5A. 
 
Ide o: 
- predaj  nehnuteľností – pozemkov: 

1.   parc. číslo 3546/2  ostatná plocha  s výmerou  73 m2, 

      parc. číslo 3546/11 záhrada s výmerou  40 m2 v k.ú. Trenčín,  

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

      parc. číslo 1127/100 zastavaná plocha s výmerou 136 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti RSDr.Dušanovi 
Šišmišovi a manželke Emílii Šišmišovej, rod. Mišákovej, za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................      62.250,- Sk. 

 

2.  novovytvorená parc.č. 1694/388 ostatná plocha s výmerou 32 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 50/2004 z pôvodnej parc.č. 1694/114, zapísanej na 
liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Mgr.Márii Koprivňanskej, rod. 
Zaťkovej, za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................   8.000,- Sk.  

 

3.  novovytvorená parc.č. 1694/389 ostatná plocha s výmerou 36 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 50/2004 z pôvodnej parc.č. 1694/114, zapísanej na 
liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Emílii Hrobárovej, rod. 
Štefanovičovej, za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu 
cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................   9.000,- Sk. 

4.  novovytvorená parc. č. 1694/391 ostatná plocha s výmerou 63 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 50/2004 z pôvodnej parc.č. 1694/114, zapísanej na 
liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                              parc. č. 1694/90 ostatná plocha s výmerou 22 m2, 
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zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Márii 
Stojákovej, rod. Dočárovej, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................   21.250,- Sk. 

 

5.  novovytvorená parc.č. 1694/152 ostatná plocha s výmerou 147 m2, a 

                         parc.č. 1694/213 ostatná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 22822178-137/2003 z pôvodnej parc.č. 1694/74, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ivanovi Múdremu,  
za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  50.000,- Sk. 

 

6.  novovytvorená parc.č. 1694/371 ostatná plocha s výmerou 45 m2, a 

                         parc.č. 1694/382 ostatná plocha s výmerou 12 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi 
Čaňovi a manželke Antónii Čaňovej, rod. Jurenkovej,  za účelom usporiadania záhrady a 
prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  14.250,- Sk.  

 

7.  novovytvorená parc.č. 1694/372 ostatná plocha s výmerou 44 m2, a 

                         parc.č. 1694/381 ostatná plocha s výmerou 75 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Karolovi Smolkovi 
a manželke Anne Smolkovej, rod. Orieškovej,  za účelom usporiadania záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  29.750,- Sk.  

 

8.  novovytvorená parc.č. 1694/373 ostatná plocha s výmerou 45 m2, a 

                         parc.č. 1694/380 ostatná plocha s výmerou 80 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jarmile 
Minaroviechovej, rod. Prnovej,  za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného 
domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  31.250,- Sk.  

 

9.  novovytvorená parc.č. 1694/374 ostatná plocha s výmerou 45 m2, a 

                         parc.č. 1694/379 ostatná plocha s výmerou 27 m2 v k.ú. Trenčín, 
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oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Eduardovi Fabovi 
a manželke Renáte Fabovej, rod. Madleňákovej,  za účelom usporiadania záhrady a 
prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  18.000,- Sk. 

 

10.  novovytvorená parc.č. 1694/375 ostatná plocha s výmerou 44 m2, a 

                         parc.č. 1694/378 ostatná plocha s výmerou 16 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Ševčíkovi 
a manželke Libuši Ševčíkovej, rod. Samákovej,  za účelom usporiadania záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  15.000,- Sk.  

 

11.  novovytvorená parc.č. 1694/376 ostatná plocha s výmerou 45 m2, a 

                         parc.č. 1694/387 ostatná plocha s výmerou 16 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Daniele Staníkovej,  
rod. Sperlingovej,  za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  15.250,- Sk.  

 

12.  novovytvorená parc.č. 1694/377 ostatná plocha s výmerou 190 m2, a 

                         parc.č. 1694/386 ostatná plocha s výmerou 128 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi  

Šuvadovi v podiele 1/2-ica a Marte Ocijenovej, rod. Šuvadovej v podiele ˝-ica,  za účelom 
usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...........................................................  79.500,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 404/ 
 
 
K bodu 5B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5B .  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená 
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           parcela číslo  828/4   zastavaná plocha s výmerou  300 m2,  

oddelenej geometrickým plánom číslo 19/04 z pôvodnej parc.č. 828/4, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Mgr.Antonovi Slukovi a manželke 
Valérii Slukovej, rod.  Kyselákovej,  za účelom scelenia pozemkov za  dohodnutú kúpnu 
cenu  1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 450.000,- Sk. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Mgr. Antonovi Slukovi a manželke Valérii 
Slukovej, rod.  Kyselákovej, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 405/  
 
 
K bodu 5C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5C.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Kostolná-Záriečie  

            parc. č.  396/8 orná pôda s výmerou   25 m2, a 

            parc. č.  397/8 orná pôda s výmerou 16.473 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1027 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti akciovej 
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, Ulica 1. mája 11, 91101 Trenčín za 
účelom usporiadania pozemkov pod stavbou „Trenčín – kanalizácia a ČOV, pravý breh – II. 
etapa“ za dohodnutú kúpnu cenu  100,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 1,649.800,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemku v k.ú.  Kostolná-Záriečie akciovej spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, Ulica 1. mája 11, 91101 Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 406/  
 
 
K bodu 5Č. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Č.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľností - pozemku v k. ú. Trenčín - novovytvorená  

            parc. č. 756/28 zastavaná  plocha s výmerou  28 m2, a 

            parc.č. 771/8 zastavaná plocha s výmerou 10 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 33189552-31-04 z pôvodných parciel číslo 756/1 a 
771/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti spoločnosti 
s r.o. MAMET, M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady podľa skutočného zamerania   za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................... 9.500,- Sk. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemku v k.ú. Trenčín spoločnosti s r.o. MAMET, M. R. Štefánika 1, 
Nové Mesto nad Váhom, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 407/  
 
 
K bodu 5D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5D.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená 

            parc.č. 907/53 ostatná plocha s výmerou  1683 m2,  

oddelenej geometrickým plánom č. 36335924-81-04 z pôvodnej parc.č. 907/9, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Tiborovi Mojžišovi za účelom 
vybudovania dielenských, skladových a administratívnych priestorov za dohodnutú kúpnu 
cenu 500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu  ............................................................   841.500,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice  Tiborovi Mojžišovi, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 408/  
 
 
K bodu 5E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5E s tým, že  upresnil číslo parcely, 
ktorá sa mení z 3256/1 na 3256/3. 
 
Ide o: 

- predaj  nehnuteľnosti –  pozemku v k. ú. Trenčín - novovytvorená 

            parc. č. 3256/3 zastavaná plocha  s výmerou   180 m2,  

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-097-04 z pôvodnej parcely č. 3256/1, zapísanej 
na  liste  vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Márii Steiningerovej, rod. 
Kalabovej,  za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
300,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................   54.000,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Ing.Márii Steiningerovej, rod. Kalabovej 
s upresnením čísla parcely.  
/Uznesenie č. 409/    
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K bodu 5F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5F s tým, že upresnil číslo parcely, 
ktorá sa mení z 756/1 na 756/29, výmera zo 160 m2 na 181 m2 a celková kúpna cena 
z 40.000,- Sk na 45.250,- Sk.  
 
Ide o: 

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

            parc. č. 756/29 zastavaná plocha s výmerou   181 m2, 

oddelenej  geometrickým plánom číslo 17905095-096-04 z  pôvodnej parcely č. 756/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Karolovi  Majzlanovi 
v podiele 1/2-ica, a Romanovi Majzlanovi v podiele 1/2-ica, za účelom usporiadania 
jestvujúcej  záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .........................................................    45.250,- Sk. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Karolovi  Majzlanovi v podiele 1/2-ica, a 
Romanovi Majzlanovi v podiele 1/2-ica s upresnením čísla parcely, výmery a celkovej 
kúpnej ceny.  
/Uznesenie č. 410/ 
 
 
K bodu 5G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5G.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín nachádzajúcich sa pod budovami 
Rímskokatolíckej farnosti Trenčín : 
- parc. č. 1196, zast. plocha vo výmere 620 m2 pod farským kostolom,  
- parc. č. 1197, zast. plocha vo výmere 193 m2 pod budovou bytu kaplána a náukovej 
miestnosti, 
- parc. č. 1043, zast. plocha vo výmere 231 m2 zeleň okolo kostola na Nám. sv. Anny, 
- parc. č. 1044, zast. plocha vo výmere 149 m2 pod kostolom na Nám. sv. Anny, 
- parc. č. 1045, zast. plocha vo výmere 213 m2 prístup do kostola na Nám. sv. Anny, 
spolu vo výmere 1406 m2 pre Rímskokatolícku cirkev - farnosť Trenčín za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov  
za cenu         .....          1,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       .....   1.406,- Sk 
 
Ing. Lifka sa spýtal, či znova platí zásada, že všetky takéto združenia môžu dostávať 
pozemky za zvýhodnené ceny. 
 
Ing. Celler zodpovedal, že všetkým cirkevným inštitúciám sa takýmto spôsobom odpredávali 
pozemky.   
 
Ing. Lifka poznamenal, že sa pýtal aj na neziskové organizácie, ktorým sa tiež išlo takýmto 
spôsobom v ústrety.  
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Ing. Celler reagoval, že každý prípad sa posudzuje zvlášť. 
 
Ing. Krátky doplnil, že kritéria pre iné organizácie nepozná, ide o individuálne 
posudzovanie.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín pre Rímskokatolícku cirkev - 
farnosť Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 411/  
 
 
K bodu 5CH. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5CH.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností - pozemkov na ulici K výstavisku v k. ú. Trenčín parc. č. 3292/3, 
zast. plocha vo výmere 41 m2 a parc. č. 1428/62, zast. plocha vo výmere 62 m2, spolu vo 
výmere 103 m2, odčlenených z pozemkov parc. č. 1432/8, zast. plocha vo výmere 66 m2, 
parc. č. 3292/3, zast. plocha vo výmere 42 m2, parc. č. 3292/4, zast. plocha vo výmere 70 m2 
a parc. č. 1428/16, zast. plocha vo výmere 159 m2 geometrickým plánom č. 25/2004 
overeným dňa 15.06.2004 pre Ing. Pavla Šusteka za účelom zabezpečenia si prístupu k 
prevádzke z mestskej komunikácie  
za cenu        .....  300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       .....        30.900,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov na ulici K výstavisku v k. ú. Trenčín pre Ing. Pavla Šusteka, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 412/  
 
 
K bodu 5I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5I.  
 
Ide o: 
- predaj pozemku v k. ú. Trenčín na Hodžovej ulici parc. č. 1528/205, zast. plocha vo 
výmere 24 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 1528/100, zast. plocha vo výmere 663 m2 
geometrickým plánom č. 244-0853-120-94 zo dňa 05.12.1994 pre PhDr. Oľgu Hodálovú, 
Ing. Petra Hodála a Martina Hodála, každému v 1/3, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania vstupu do obchodných priestorov   
za cenu                       ....      1.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena    

 
Ing. Lifka sa spýtal, keďže v tomto prípade ide mesto vysporiadavať schody  k objektu, či je  
ochotné vysporiadať schody aj do iných objektov, ktoré sú na mestskom pozemku.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že mesto bude takto postupovať. 
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P. Babič poprosil vypracovať univerzálne riešenie pre celé mesto, kde súčasť stavby zasahuje 
do mestského pozemku, aby nedošlo k precedensu.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj pozemku v k.ú. Trenčín na Hodžovej ul. pre PhDr. Oľgu Hodálovú, 
Ing. Petra Hodála a Martina Hodála, každému v 1/3, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 413/  
 
 
K bodu 5J.  Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5J.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2346, 
parc.č. 2315/26 zastavaná plocha o výmere 180 m2, v podiele 78/2756-ín, čo predstavuje 5,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Jaroslava Kúdelku a manž. Janu, rod. Strakovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 18,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka  pre Jaroslava Kúdelku 
a manž. Janu, rod. Strakovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 414/  
 
 
K bodu 5K. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5K.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2449, 
nasledovne: 
- parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2, v podiele 91/3759-ín, čo predstavuje 

7,6 m2  
- parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2, v podiele 91/3759-ín, čo predstavuje 

7,6 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Mariána Kotrasa a manž. Janku, rod. Gálikovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje (15,2 m2) ......................................... 53,- Sk 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela pre Mariána Kotrasa 
a manž. Janku, rod. Gálikovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 415/  
 
 
K bodu 5L. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5L.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 695, parc.č. 
636 zastavaná plocha o výmere 320 m2, v podiele 87/1830-ín, čo predstavuje 15,2 m2 v k.ú. 
Kubra, pre Ing. Vladimíra Pospíšila a manž. Ing. Martu, rod. Pečeňovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje .......................................................  53,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska pre Ing. Vladimíra 
Pospíšila a manž. Ing. Martu, rod. Pečeňovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 416/  
 
 
K bodu 5Ľ. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Ľ.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Nad tehelňou, súp. č. 2887 
nasledovne:  
- parc.č. 2108/242 zastavaná plocha (pozemok pod obytným domom súp.č. 2887) o výmere 

1268 m2, v podiele 117/1604-ín, čo predstavuje 92,5 m2  
- parc.č. 2108/435 zastavaná plocha (priľahlý pozemok) o výmere 279 m2, v podiele 

117/1604-ín, čo predstavuje 20,4 m2 v k.ú. Trenčín,  
pre Ing. Vendelína Zahránku a manž. Antóniu, rod. Slobodovú, podľa zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľností predstavuje (112,9 m2)  ................................... 395,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Nad tehelňou pre Ing. Vendelína 
Zahránku a manž. Antóniu, rod. Slobodovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 417/  
 
 
K bodu 5M. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5M.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na I. Krasku, súp. č. 669, parc.č. 656 
zastavaná plocha o výmere 170 m2, v podiele 75/1074-ín, čo predstavuje 11,9 m2 v k.ú. 
Kubra, pre JUDr. Ľudmilu Sedláčkovú, rod. Ištokovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na I. Krasku pre JUDr. Ľudmilu 
Sedláčkovú, rod. Ištokovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 418/  
 
 
K bodu 5N. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5N.  
 
Ide o: 
 1. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Štefana Királa a manž. Janku, rod. Bartošovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 46,- Sk 
 
2. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Helenu Šišovskú, rod. Žeravíkovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
3. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Slavoja Ilušáka a manž. Ing. Nadeždu, rod. Kleinovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
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4. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Miroslava Oravca a manž. Katarínu, rod. Žilinskú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
5. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Radoslava Zavřela a manž. MUDr. Silviu, rod. Strohnerovú, 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 46,- Sk 
 
6. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Janu Dankovičovú, rod. Benkovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
7. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ľuboša Webera a manž. Martu, rod. Januškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
8. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Emila Kasalu a manž. Ľudmilu, rod. Jasnickú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
 
9. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ľudmilu Bublákovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
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Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
10. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Milana Bujného a manž. Valériu, rod. Masarykovú, podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje .................................................................. 42,- Sk. 
 
11. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Ing. Jozefa Ďurecha a manž. Martu, rod. Moškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
12. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Petra Zámečníka a manž. Vlastu, rod. Klinčuchovú, podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 419/  
 
 
 
 
 
K bodu 5Ň. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Ň.  
 
Ide o: 
1. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 74/2256-ín, čo predstavuje 12,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Vladimíra Šumichrasta a manž. Annu,  rod. Odlevákovú, podľa 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
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Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 43,- Sk 
 
2. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/2256-ín, čo predstavuje 11,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Mgr. Danu Dolejskú, rod. Kiššovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 40,- Sk 
 
3. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 67/2256-ín, čo predstavuje 11,1 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Jozefa Koláčka a manž. Margitu, rod. Šipošovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 39,- Sk 
 
4. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 73/2256-ín, čo predstavuje 12,1 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Janku Fárikovú, rod. Hôrkovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 42,- Sk 
 
5. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 67/2256-ín, čo predstavuje 11,1 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Karola Suchána a manž. Magdalénu, rod. Oravcovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 39,- Sk 
 
6. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 74/2256-ín, čo predstavuje 12,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Valtra Rajninca a manž. Světlušu, rod. Pulpánovú, podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 43,- Sk 
 
7. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/2256-ín, čo predstavuje 11,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Annu Repkovú, rod. Peťovskú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
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o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 40,- Sk 
 
8. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 73/2256-ín, čo predstavuje 12,1 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Kamila Macuru a manž. Annu, rod. Hamajovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 42,- Sk 
 
9. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 73/2256-ín, čo predstavuje 12,1 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Petra Hoštáka a manž. Katarínu, rod. Durasovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 42,- Sk 
 
10. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 74/2256-ín, čo predstavuje 12,3 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Miroslava Bohuša a manž. Andreu, rod. Jandovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 43,- Sk 
 
11. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/2256-ín, čo predstavuje 11,3 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Ľubomíra Brezovského a manž. Alenu, rod. Malaníkovú, podľa 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 40,- Sk 
 
12. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 67/2256-ín, čo predstavuje 11,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Milana Zhaňača a manž. Vladimíru, rod. Blažkovú, podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 39,- Sk 
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13. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 73/2256-ín, čo predstavuje 12,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Alenu Mistríkovú, rod. Skrúcanú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 42,- Sk 
 
14. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 73/2256-ín, čo predstavuje 12,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Petra Murárika a manž. Annu, rod. Kováčovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 42,- Sk 
 
15. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 67/2256-ín, čo predstavuje 11,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Jána Bordácsa a manž. Janku, rod. Vaškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 39,- Sk 
 
16. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 74/2256-ín, čo predstavuje 12,3 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Ing. Miroslava Šprtku a manž. Evu, rod. Tlelkovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 43,- Sk 
 
17. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/2256-ín, čo predstavuje 11,3 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Ing. Miroslava Čakloša a manž. Martu, rod. Gurínovú, podľa 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 40,- Sk 
 
18. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 67/2256-ín, čo predstavuje 11,1 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Jiřího Hudeca a manž. Renátu, rod. Korcovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
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kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 420/  
 
 
K bodu 5O. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5O.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľného majetku  - nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí 
obytného domu súp.č. 1635, or.č. 4 na Ul. Nábrežná, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 80/7780 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 80/7780 na 
pozemku parc.č. 1627/113, zapísaného na LV č. 5635, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín   
Petrovi Hoštákovi 
za kúpnu cenu určenú ZP č. 188/2004              490.000,- Sk  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľného majetku  - nebytového priestoru na Ul. Nábrežná 
Petrovi Hoštákovi, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 421/  
 
 
K bodu 5P. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4P s tým, že upresnil číslo parcely, 
ktorá sa mení z 696/1 na 696/15, výmera z 339 m2 na 387 m2, parcela z 696/2 na 696/16, 
parcela zo 720/1 na 720/10 a výmera z 449 m2 na 497 m2.  
 
 
Ide o: 

- zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín – novovytvorená 

            časť parc.č. 696/15 ostatná plocha s výmerou  387  m2, a 

            časť parc.č. 696/16 ostatná plocha s výmerou     41 m2, 

oddelených geometrickým plánom z pôvodných parc.č. 696/1 a 696/2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                    parc.č. 696/4  zastavaná plocha s výmerou 27 m2, a  

                    parc.č. 696/6 zastavaná plocha s výmerou 42 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
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za 

pozemok v k.ú. Trenčín – novovytvorená 

               parc.č. 720/10 zastavaná plocha s výmerou  497 m2, 

oddelenú  geometrickým plánom č. 74/2004 z pôvodnej parc. č. 720/1, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 220 ako vlastník KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 91148 Trenčín, 
za účelom usporiadania pozemkov pre výstavbu kruhovej križovatky ulíc Soblahovská - 
Legionárska v Trenčíne.  

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 
 
Ing. Lifka sa spýtal, či sa nedal materiál pripraviť v upresnenej podobe na dnešné zasadnutie 
MsZ. 
 
Ing. Krátky vysvetlil, že katastrálny úrad 2 týždne nerobil, pretože sa tam maľovalo 
a geometrický plán sa dával na overenie.  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo zámenu 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín za pozemok 
v k.ú. Trenčín vo vlastníctve KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 422/  
 
 
K bodu 5R. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 312 zo dňa 24.6.2004  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5R.  
 
Ide o: 
- zmenu uznesenia MsZ č. 312 zo dňa 24.06.2004, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku parc.  č. 809/12, vo výmere 600 m2 v k. ú. Kubra pre Ing. 
Ľubomíra Uherku za účelom výstavby polyfunkčnej budovy 
za cenu                  . . . .        1.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                       . . . .    600.000,- Sk. 
 
Zmena sa týka kupujúcich, ktorými budú Ing. Ľubomír Uherka, IČO 33174016, obchodný 
názov - Ing. Ľubomír Uherka a Ing. Viliam Varhaník, IČO 33187053, obchodný názov  - 
Ing. Viliam Varhaník - JUMA, každý v podiele 1/2.   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zmenilo svoje uznesenie č. 
312 zo dňa 24.6.2004, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 423/  
 
 
K bodu 5S. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy 

m.r.o. Mestské hospodárstvo Trenčín a správa lesov 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5S.  
 
Ide o: 
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- zverenie 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 v správe 
mestských organizácií,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69,   do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo Trenčín a správa lesov 
s účinnosťou od 01.01.2005, nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín : 

 
1/ investičnú akciu - stavbu „Diaľničný privádzač Trenčín“, v rámci ktorej sa 

zverujú súčasti miestnych komunikácií (kolaudácia v r. 1998 – 2002) : 
 
- SO 2070 – oporný múr pri Drevone v hodnote ....................... 1,692.044,00 Sk,  
- SO 3030 – „kanalizácia – stoka „AA“ - odvedenie povrchových vôd zo štátnej 

cesty I/61 v hodnote ..................................................... 1,968.115,00 Sk,  
- SO 1020 – rekonštrukcia cesty I/61 – ul. Bratislavská,  

                  z toho : chodník ul. Bratislavská I. v celkovej hodnote .......... 1,047.783,00 Sk,  
                                chodník ul. Bratislavská II. s autobusovou zastávkou v celkovej 
                  hodnote ....................................................................................... 180.640,00 Sk,  

      spolu v účtovnej hodnote (SO 1020) .......................................... 1,228.423,00 Sk. 
 

2/ pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín (LV č. 1), k.ú. Trenčín - turistický chodník 
z ul. Horný Šianec do Lesoparku Brezina : 

 
- parc.č. 2063/7 zast.pl. a nádvorie  s výmerou    38 m˛, 
- parc.č. 2069/28 trvalý tráv. porast  s výmerou      2 m˛, 
- parc.č. 2069/29 trvalý tráv. porast  s výmerou    78 m˛, 
- parc.č. 2069/32 zast.pl. a nádvorie s výmerou 154 m˛, 
- parc.č. 3392/11 zast.pl. a nádvorie s výmerou     3 m˛, 
s celkovou výmerou .............................................. 275 m˛, v hodnote 0,20,-Sk/m˛, čo spolu  
predstavuje sumu .................................................................................................... 55,00 Sk. 
 

3/ investičnú akciu – udržiavacie práce „Rekonštrukcia múru mestského opevnenia 
Trenčín“ v obstarávacej hodnote ................................................ 149.980,80 Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zverilo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín a správa lesov, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 424/  
 
 
K bodu 5Š. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Š.  
 
Ide o: 
- odpredaj hnuteľného majetku bývalej Základnej školy, m.r.o., ul. Študentská č. 3 
v Trenčíne. Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- Učebné pomôcky do 100,- Sk:   9.586,86 Sk 
- Učebné pomôcky od 100,- Sk do 500,- Sk:   7.755,00 Sk 
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- Učebné pomôcky nad 500,- Sk: 14.790,50 Sk 
   Celková hodnota majetku: 32.132,36 Sk 
 
pre Základnú školu Dolná Poruba za účelom využitia vo výchovno-vzdelávacom procese za 
kúpnu cenu 100,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 100,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
hnuteľného majetku bývalej Základnej školy, m.r.o., ul. Študentská č. 3 v Trenčíne, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 425/  
 
 
K bodu 5T. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy: 
- Základná škola, m.r.o., ul. Východná 9, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Dlhé Hony 1, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. P. Bezruča 66, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. L. Novomeského, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Kubranská 80, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Na dolinách 27, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Hodžova 37, Trenčín 
- Základná umelecká škola, m.p.o., Nám. SNP 2, Trenčín  
- Centrum voľného času, m.r.o., Hviezdoslavova 6, Trenčín 
- Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., Soblahovská 65 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5T.  
 
Ide o: 
- zverenie s účinnosťou od 01.01.2005 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Trenčín, schválenými MsZ v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113 hnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy nasledovne: 
 
Základná škola, m.r.o., ul. Východná 9, Trenčín: 
- HIM 22.870,00 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ŠJ)   1.938,00 Sk 
- DHM (ŠJ) 29.626,00 Sk 
- DHM (ZŠ)   9.300,00 Sk 
- DHM (kabinety) 62.300,00 Sk  
- UP do 100,- Sk      130,00 Sk 
- UP do 500,- Sk    4.339,50 Sk 
  Spolu:                                              130.503,50 Sk 
 
Základná škola, m.r.o., ul. Dlhé Hony 1, Trenčín: 
- HIM 26.040,30 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ŠJ)   8.072,00 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ZŠ)      150,00 Sk 
- DHM (ŠJ) 11.683,00 Sk  
- DHM (ZŠ) 13.674,00 Sk 
- DHM (kabinety) 21.034,00 Sk 
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- UP do 100,- Sk   4.120,75 Sk 
- UP do 500,- Sk   5.830,00 Sk 
  Spolu: 90.604,05 Sk 
 
Základná škola, m.r.o., ul. P.Bezruča 66, Trenčín: 
- HIM 23.959,00 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ŠJ)   7.397,60 Sk 
- DHM (ŠJ) 26.185,90 Sk 
- DHM (ZŠ) 11.419,00 Sk 
- DHM (kabinety)                              118.237,20 Sk 
- UP do 100,- Sk      751,50 Sk 
- UP do 500,- Sk 16.695,80 Sk 
  Spolu:                                             204.646,00 Sk 
   
Základná škola, m.r.o., ul. L.Novomeského, Trenčín: 
- DHM (kabinety)                              5.350,00 Sk 
  Spolu:                                              5.350,00 Sk 
 
Základná škola, m.r.o., ul. Kubranská 80, Trenčín: 
- HIM 30.770,00 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ŠJ)   1.580,00 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ZŠ) 18.579,40 Sk 
- DHM (ŠJ)   2.280,00 Sk 
- DHM (ZŠ)   2.080,00 Sk 
- DHM (kabinety) 59.951,00 Sk 
- UP do 100,- Sk   2.310,10 Sk 
- UP do 500,- Sk 14.717,40 Sk 
  Spolu:                                              132.267,90 Sk 
 
Základná škola, m.r.o., ul. Na dolinách 27, Trenčín: 
- HIM 53.111,40 Sk 
- OTE do 500,- Sk (ZŠ)   9.202,50 Sk 
- DHM (ZŠ)   5.739,00 Sk 
- DHM (kabinety)   7.600,00 Sk 
- UP do 500,- Sk   1.010,00 Sk 
  Spolu: 76.662,90 Sk 
  
Základná škola, m.r.o., ul. Hodžova 37, Trenčín: 
- OTE do 500,- Sk (ZŠ) 22.119,00 Sk 
  Spolu: 22.119,00 Sk 
  
Základná umelecká škola, m.p.o., Nám. SNP 2, Trenčín: 
- OTE do 500,- Sk (ŠJ)   3.540,00 Sk 
  Spolu:   3.540,00 Sk 
 
Centrum voľného času, m.r.o., Hviezdoslavova 6, Trenčín: 
- DHM (ZŠ)   2.381,00 Sk  
  Spolu:   2.381,00 Sk 
 
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., ul. Soblahovská 65: 
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- HIM 97.087,00 Sk 
- DHM (ŠJ)   7.693,00 Sk 
  Spolu:                                        104.780,00 Sk  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo zverenie 
hnuteľného majetku do správy:  
- Základná škola, m.r.o., ul. Východná 9, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Dlhé Hony 1, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. P. Bezruča 66, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. L. Novomeského, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Kubranská 80, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Na dolinách 27, Trenčín 
- Základná škola, m.r.o., ul. Hodžova 37, Trenčín 
- Základná umelecká škola, m.p.o., Nám. SNP 2, Trenčín  
- Centrum voľného času, m.r.o., Hviezdoslavova 6, Trenčín 
- Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., Soblahovská 65, v zmysle predloženého 

návrhu.  
/Uznesenie č. 426/  
 
K bodu 5Ť. Návrh na bezodplatný prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Ť.  
 
Ide o: 
- v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  

súlade  s článkami 1, 9 a nasl. VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku  
Mesta Trenčín, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30.06.2003 
uznesením č. 98, bezodplatný prevod majetku vo vlastníctve mesta Trenčín – 
osvetlenie Trenčianskeho hradu pre Trenčiansky samosprávny kraj za účelom jeho 
ďalšieho prevádzkovania,  
v nadobúdacej hodnote .......................................................... 3,126.091,-Sk. 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo bezodplatný 
prevod majetku vo vlastníctve mesta Trenčín – osvetlenie Trenčianskeho hradu pre 
Trenčiansky samosprávny kraj za účelom jeho ďalšieho prevádzkovania,  v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 427/   
 
 
K bodu 5U. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 245 bod 1 zo dňa 26.2.2004  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5U.  
 
Ide o: 
- zmenu s účinnosťou od 01.01.2005 uznesenia MsZ č. 245 bod 1 zo dňa 26.2.2004, ktorým 
MsZ v Trenčíne schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom 
Trenčín a vypožičiavateľom – Základnou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta 
Trenčín, ul. 1. mája 9 za účelom užívania časti objektu – I. poschodia bývalej Základnej 
školy v Trenčíne, ul. 1. mája 9 pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne na dobu určitú 
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s účinnosťou od 01.07.2004 do 30.06.2006. Služby spojené s užívaním časti objektu budú 
uhrádzané vypožičiavateľom samostatne.  
 
Zmena sa týka: 

a) predmetu výpožičky, ktorý sa mení z I. poschodia objektu na celý objekt bývalej 
Základnej školy v Trenčíne, ul. 1. mája 9.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zmenilo svoje uznesenie č. 

245 bod 1 zo dňa 26.2.2004, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 428/   
 
 
K bodu 5V. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5V.  
 
Ide o: 
- vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v nasledovnom členení: 
 
 

Subjekt Suma 
 

Druh vyradeného 
majetku 

Spôsob likvidácie 

ZŠ Východná          13 693,00 UP, DHM fyzická likvidácia 
ZŠ Veľkomoravská          53 416,25 DHM fyzická likvidácia 
ZŠ Dlhé Hony        122 950,60 UP, DHM fyzická likvidácia 
ZŠ Hodžova          44 776,00 DHM, UP fyzická likvidácia 
ZŠ Kubranská cesta          75 616,00 DHM, UP fyzická likvidácia 
ZUŠ            4 830,00 DHM fyzická likvidácia 
ZŠ L. Novomeského          27 265,00 OTE, DHM, PE fyzická likvidácia 
ZŠ Študentská          37 070,22 DHM fyzická likvidácia 
ŠzmT     3 038 378,82 OTE, DHM, HDM fyzická likvidácia 
SPOLU     3 417 995,89 -------------------------- -------------------------- 
 
Spolu majetok v hodnote 3 417 995,89 Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 429/ 
 
 
K bodu 5W. Návrh na vstup Mesta Trenčín do Združenia so Združením majiteľov pozemkov 

v Záblatí pri Trenčianskej univerzite na výstavbu komunikácie a inžinierskych 
sietí  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5W.  
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Ing. Lifka sa spýtal spracovateľa materiálu, či by mohol špecifikovať približnú sumu, o ktorú 
ide.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že to zatiaľ nie je možné, pretože riešenie je momentálne v procese 
projektových príprav.   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 5 sa zdržalo hlasovania, 
schválilo vstup Mesta Trenčín do Združenia so Združením majiteľov pozemkov 
v Záblatí pri Trenčianskej univerzite, Trenčín na výstavbu komunikácie a inžinierskych 
sietí, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 430/  
 
 
K bodu 5X. 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 VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5X.  
 
Ide o: 
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 33, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7067, pozemku zast.  parc. č. 2315/57 o 
výmere 230 m2,  pozemku zast. parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 
7067, k.ú. Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

1. byt č.  24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
51.477,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.375,- Sk         Danke 
Porubanovej, rod. Babrnákovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z  kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených  30%, t.j. 15.443,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.574,- Sk.  
 

V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  42 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2343 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. 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. 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 43, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, pozemku zast. parc. číslo 2315/28 o 
výmere 276 m2, pozemku zast parc. č. 2315/29 o výmere 272 m2 a zast. parc. č. 2315/30 o 
výmere 275 m2, zapísaných  na LV č. 6190, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 30 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
46.348,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.515,- Sk  
Rudolfovi Klundovi a manž. Eve, rod. Jakubekovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z  kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených  30%, t.j. 13.904,- Sk.   Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.704,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 69 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2392 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  18,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7334, pozemku zast. parc. č. 2315/41 o 
výmere 228 m2, zapísanom na LV č. 7334, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
53/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
62.245,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.535,- Sk   
Petrovi Dubeňovi a manž. Jarmile, rod. Kučmínovej 
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 26.676,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 21 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2392 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392".  Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 882 
v Trenčíne, Ulica Hollého, orientačné číslo 20, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014, pozemku  zast. parc. č. 1167 o 
výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  44 pozostávajúci zo 4 obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  84/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 28.606,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.260,- Sk   
Marte Jankovcovej, rod. Holúbkovej. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 8.582,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.503,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 44 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 882 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 3 byty. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy.  
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1572 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova, orientačné číslo 39, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5394, pozemku zast. parc. č. 1615/4 o 
výmere 568 m2, zapísaného na LV č. 5394, k. ú. Trenčín,  na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  41 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
37/1458 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnut  kúpnu cenu 7.904,- 
Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7.207,- Sk  Ľuboslavovi Chupáčovi 
a manž. Anne, rod. Šustekovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1572  Ulica Hurbanova  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1572 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1572". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1471 v 
Trenčíne, Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 34, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5926, pozemku zast. parc. č.  1528/72 o 
výmere 1656 m2,   zapísaného na LV č. 5926, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.  byt č.  35 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho               
podielu  61/3903 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu 13.342,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.045,- Sk         Mariánovi 
Kováčovi a manž. Silvii, rod. Vranovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1471  Ulica M. Rázusa  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 1471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1471". 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. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046, pozemku zast. parc. č. 2237/70 o 
výmere 481 m2, zapísaného na LV č. 6046, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 32 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
10.678,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.910,- Sk       Jánovi Ježíkovi. 
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 4.576,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 80 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". 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. 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 11, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
2552, na Ul. J. Zemana v Trenčíne, orientačné č. 91, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
22,93 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Ľubomírovi Furtákovi. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/2473 na pozemku zast. parc. č. 
1689/18 o výmere 960 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 4.455,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 
novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2.  
Nehnuteľnosti sú zapísané, dom na LV č. 3754, pozemok na LV č. 5837, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/282 na pozemku zast. parc. 1689/19 (vjazd do 
garáží) vo výmere 637 m2, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 15.528,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 
5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemku vo výške 69.983,- Sk bola zaplatená v hotovosti na 
účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín pod bodmi I. – VIII. v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 431/  
 
 
K bodu 6. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2004.  
/Uznesenie č. 432/  
 
 
K bodu 7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7. Doplnil, že k návrhu novelizácie 
VZN č. 6/1997 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických 
a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že tak ako aj pri iných návrhoch VZN, i v tomto  postráda dôvodovú 
správu. Podľa neho je prenájom terás krokom späť, je to v rozpore s deklarovanou podporou 
cestovného ruchu, ktorú budeme prijímať v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Z toho 
dôvodu  nevidí dôvod predložený materiál podporiť.  
 
 Mestské  zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 5 sa zdržalo hlasovania, 
schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1997 o určovaní 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške 
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín nasledovne: 
 
1. v článku 7 sa dopĺňa nový odsek 5/, ktorý znie: 
,,Nájomné za užívanie pozemkov užívaných za účelom zriadenia letných terás 
k prislúchajúcim povoleným prevádzkam sa dojednáva celoročne vo výške podľa 
odseku /2/ tohto článku.“ 
 
2. v článku 7 sa dopĺňa nový odsek 6/, ktorý znie: 
,,Nájomné za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami sa dojednáva 
v minimálnej výške nasledovne: 
A/ Billboard 
a/ v pásme I     5.000,-Sk/1 ks ročne 
b/ v pásme II     3.000,-Sk/1 ks ročne 
c/ v pásme III     1.000,-Sk/1 ks ročne 
 
B/ Informačné a iné reklamné zariadenia 
a/ v pásme I     2.000,-Sk/1 ks ročne 
b/ v pásme II     1.000,-Sk/1 ks ročne 
c/ v pásme III       500,- Sk/1 ks ročne 
 
3. Novelizácia nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005. 
/Uznesenie č. 433/ 
 
 
K bodu 8. Návrh VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Trenčín 
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8. Doplnil, že k návrhu VZN č. 3/2004 
v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb 
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Ing. Lifka upozornil, že čo sa týka  čl. 5 ods. 1 písm. a), poslanci MsZ sú volení a neprislúcha 
im robiť niečo nad mandát, môžu to robiť dobrovoľne, čo mnohokrát i robia. Na kontroly 
a mechanickú činnosť sú úradníci, poslanci môžu s nimi spolupracovať, ale nie vykonávať 
kontrolnú činnosť. Jeho návrh je zrušiť písm. a) v čl. 4 bod 1. 

Ďalej dal na zváženie v čl. 2 bod 9 vypustiť formuláciu „v súčinnosti s VMČ“ a miesto 
nej uviesť „na návrh VMČ“.  
 
Ing. Krátky reagoval, že občania z mestských častí sa obracajú najskôr na poslancov, a preto 
chce, aby možnosť vykonávať kontrolnú činnosť mali poslanci stanovenú vo VZN.  
 
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, prečo je dobré, aby poslanci vykonávali kontrolnú činnosť.  
 
P. Babič navrhol doplniť do článku 2 ods. 2 vetu „Mesto bude uprednostňovať žiadateľov 
o prevádzku v centrálnej mestskej zóne s dlhšou prevádzkovou dobou“.  
 
 

a) hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – vypustiť  písm. a) v čl. 4 bod 1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 13 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  

 
 
b) hlasovanie o návrhu p. Babiča – doplniť do článku 2 ods. 2 vetu „Mesto bude 

uprednostňovať žiadateľov o prevádzku v centrálnej mestskej zóne s dlhšou 
prevádzkovou dobou“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 15 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča.  
 
 

c) hlasovanie o materiáli tak, ako bol predložený  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 434/  
 
 
 
K bodu 9. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 9. Doplnil, že k návrhu VZN č. 
9/2004 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických 
osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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Ing. Lifka upozornil, že platnosť nie je kvantifikovaná v poslednom odstavci, je 
kvantifikovaná od niečoho, čo sa nachádza v nižšej pozícii ako VZN od súťaže a dochádza 
k dosť hrubej formálnej chybe, čo sa týka práva. Poprosil vysvetliť, či to nie je v rozpore 
s právom, keď VZN nie je kvantifikované priamo číselne alebo termínovo. Termín uvedený 
v neplatnosti niektorých odstavcov,  je vágny.  
 
P. Fabová sa vyjadrila, že VZN je podrobne spracované, avšak pokiaľ ho MsZ schváli v tejto 
podobe, tak systém zberu odpadov podľa ustanovení VZN sa vyhlási za záväzný na celom 
území mesta.  

Má výhrady k čl. 9 – Množstvový zber, ods. 2,  ktorý citovala. V spojitosti nato 
upozornila, že novela zákona o odpadoch § 39 ods. 11 hovorí, že množstvový zber môže obec 
zaviesť na svojom území alebo jeho časti pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov a je 
povinná určiť interval odvozu, veľkosť nádoby a poplatok za množstvo vyprodukovaného 
odpadu za daný čas,  ktorý je priamo úmerný. Z predloženého návrhu jej vychádza to, že  
z množstvového zberu sú vylúčené fyzické osoby, čiže občania mesta Trenčín,  ktorí 
nepodnikajú. Je zato, aby boli títo občania do množstvového zberu začlenení, hlavne občania 
v okrajových častiach mesta, kde množstvo vyprodukovaného odpadu je často malé. Z toho 
dôvodu navrhla v čl. 9 ods. 2 doplniť „fyzické osoby“.  
 Ďalej v čl. 9 ods. 3 sa hovorí, že organizácia poverená zberom a prepravou 
komunálneho odpadu by si mala zaviesť vážiace zariadenie na zistenie presného množstva 
(hmotnosti) vyprodukovaného odpadu, ak podnikateľ, teda fyzická alebo právnická osoba, 
toto zariadenie nemá. Nechápe, prečo by si mali podnikatelia zabezpečovať vážiace 
zariadenie a je zato, aby spoločnosť, ktorá vyhrá verejnú súťaž, si túto vec riešila. Z toho 
dôvodu navrhla v čl. 9 ods. 3 písm. a) vypustiť formuláciu „FOP a PO je povinná zabezpečiť 
certifikované zariadenie na zistenie presného množstva (hmotnosti) vyprodukovaného odpadu 
“ a zbytok vety preformulovať takto „Organizácia poverená zberom  a prepravou KO a DSO 
si zabezpečí zariadenie na váženie“.  
 V čl. 9 ods. 7 ju zarazila veta, že počet a veľkosť nádob spolu s frekvenciou vývozu 
má zaručovať zber minimálne 2 litrov KO na deň a osobu. Nechápe, prečo chceme občanov 
a podnikateľov zaväzovať, že musia vyprodukovať minimálne 2 litre odpadu denne. Zákon 
o tom nehovorí, z toho dôvodu navrhla  v ods. 7 vypustiť formuláciu „minimálne 2 litrov“.  
 Na záver požiadala poslancov o podporu jej návrhu najmä čo sa týka doplnenia 
fyzických osôb do množstvového zberu a aby nerozhodovali politicky.  
 
Ing. Celler zodpovedal na vznesené pripomienky. VZN je v súlade s právom, pretože ak by 
nebolo, tak by  sa nedostalo na prerokovanie do MsZ.  
 Čo sa týka množstvového zberu, nie je ho možné zaviesť tak, že jeden občan bude mať 
možnosť množstvového zberu, ktorý býva v rodinnom dome a ktorý býva v bytovke na 
sídlisku nebude mať takúto možnosť, toto zákon neumožňuje. Cieľom mesta do budúcnosti je 
pripraviť systém tak, aby sa mohlo prejsť na množstvový zber, ktorý je najspravodlivejší.  
 
Ing. Krátky informoval o článku v Hospodárskych novinách, že tam, kde množstevný zber 
bol zavedený, postupne sa od neho upúšťa, lebo tí, ktorí majú možnosť množstevného zberu, 
aby menej platili, hľadajú iné cesty ukladania odpadu alebo jeho likvidácie. Bol zástancom 
množstevného zberu a po skúsenostiach vo Švajčiarsku, o ktorých hovoril, zvažuje, či ním 
bude naďalej.  
 

a) hlasovanie o návrhu p. Fabovej č. 1 -  v čl. 9 ods. 2 doplniť „fyzické osoby“ 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  5 za, 12 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Fabovej č. 1.  
 
 

b) hlasovanie o návrhu p. Fabovej č. 2 - v čl. 9 ods. 3 písm. a) vypustiť formuláciu „FOP 
a PO je povinná zabezpečiť certifikované zariadenie na zistenie presného množstva 
(hmotnosti) vyprodukovaného odpadu “ a zbytok vety preformulovať takto 
„Organizácia poverená zberom  a prepravou KO a DSO si zabezpečí zariadenie na 
váženie“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 14 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh p. Fabovej č. 2.  
 
 

c) hlasovanie o návrhu p. Fabovej č. 3 – v čl. 9 ods. 7 vypustiť formuláciu „minimálne 2 
litrov“ 

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

hlasovania, neschválilo návrh p. Fabovej č. 3.  
 

 
d) hlasovanie o materiáli tak, ako bol predložený  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 5 sa zdržalo hlasovania, 

schválilo VZN Mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch.  
/Uznesenie č. 435/  
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 10. Návrh VZN č. 5/2004 o určení školských obvodov na území mesta Trenčín  
 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 10. Doplnila, že k návrhu VZN 
č. 5/2004 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických 
a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že predložené VZN ruší predchádzajúce VZN č. 2/2002, ktoré 
v prvej časti má v inej textovej podobe konštatované to isté, pretože tiež existoval jeden 
školský obvod. Druhá vec je, že článok 4 a 5 cituje zákon, čo je ale redudandné a podľa bolo 
by dobré mať skôr dohodu s vedľajšou obcou, s ktorou zriadime spoločný obvod.  
 
P. Zubričaňák reagoval, že Mesto Trenčín má podpísané dohody o spoločnom školskom 
obvode  s obcou Zamarovce a s obcou Skalka nad Váhom.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo VZN Mesta Trenčín č. 5/2004 o určení školských obvodov na území mesta 
Trenčín.  
/Uznesenie č. 436/  
 
 
K bodu 11. Návrh VZN č. 6/2004, ktorým sa rušia niektoré všeobecné záväzné nariadenia 

mesta Trenčín  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 11.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za schválilo VZN Mesta 
Trenčín č. 6/2004, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Trenčín.  
/Uznesenie č. 437/  
 
 
K bodu 12. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste 

Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 12. Doplnil, že k návrhu VZN 
č. 7/2004 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických 
a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo VZN Mesta Trenčín č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
v meste Trenčín.  
/Uznesenie č. 438/  
 
 
 
 
 
K bodu 13. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 „O Mestskej polícii v Trenčíne“, 

Príloha č. 1 – Organizácia Mestskej polície v Trenčíne  
 
Mgr. Országh, náčelník MsP v Trenčíne, predložil materiál pod bodom 13. Doplnil, že 
k návrhu novelizácie VZN č. 2/2001 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené 
pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo novelizáciu VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 „O Mestskej polícii v Trenčíne“, 
Prílohu č. 1 – Organizácia Mestskej polície v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 439/  
 
 
K bodu 14. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčín  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 14. Informoval, že na základe zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mohli fyzické a právnické 
osoby uplatniť pripomienky k návrhu citovaného VZN. Správca dane obdržal pripomienku od 
Slovenského rybárskeho zväzu, Legionárska 88, Trenčín a od S.O.G. FURNITURE, s.r.o., 
Jesenského 596/30, Trenčín.   
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že jeho pozmeňujúcim návrhom, ktorý nezmení výber dane, ale 
zjednoduší definíciu pri daňovníkoch, je zlúčiť sadzbu priemyselných stavieb a stavebnú 
ostatnopodnikovú zárobkovú činnosť na výšku zo 45,- Sk  na 72,- Sk a z 90,- Sk na 72,- Sk.   
 
Ing. Česal poznamenal, že v pôvodnom návrhu, ktorý obdržal na komisii, mali byť 
zdravotnícke zariadenia oslobodené od dane a v predloženom návrhu nie sú zahrnuté ani 
v článku 8 Sadzba dane a ani v článku 11 Oslobodenie od dane a zníženie dane.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že zdravotnícke zariadenia sa považujú za ostatné stavby.  
 
 

a) hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – zmeniť sadzbu dane pri priemyselných stavbách zo 
45,- Sk na 72,- Sk a pri stavbách na podnikateľskú činnosť z 90,- Sk na 72,- Sk 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 12 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 

b) hlasovanie o materiáli  tak, ako bol predložený  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo VZN Mesta Trenčín č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
/Uznesenie č. 440/  
 
 
K bodu 15. Návrh VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 15. Uviedol, že prvýkrát je predložený 
materiál vo variante s perspektívou 2 nasledujúcich rokov 2006 a 2007. Považuje tento 
rozpočet za orientačný, pretože bude musieť prechádzať schvaľovacím procesom na príslušný 
rok, ale nejakú víziu môže dávať. Poznamenal, že poslancom bola dnes rozdaná nová úvodná 
strana s upraveným návrhom na uznesenie, ktorú si je potrebné vymeniť.  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, prečítal svoje stanovisko k návrhu Rozpočtu Mesta Trenčín na 
roky 2005 – 2007, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  
 
MUDr. Sedláček vyslovil nasledovné výhrady voči predloženému materiálu. 
 Nechápe, prečo sa rozpočet prijíma ako VZN. Už samotný názov materiálu je 
zavádzajúci, čo sa týka rokov 2005 – 2007, keďže dnes schvaľujeme rozpočet na rok 2005.  
 Keď už má byť rozpočet VZN, chýba mu článok 2. Tiež nechápe, ako môže byť vo 
VZN v článku 3 formulácia, že niečo v tomto zariadení je nezáväzné, keďže je to všeobecne 
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záväzné nariadenie. Opakovane aj v tomto prípade sa ešte len predkladá materiál a už sa 
opravuje uznesenie. Myslí si, že je to materiál, ktorému bolo treba dať inú vážnosť.  

Čo sa týka vecného plnenia tohto rozpočtu, je tu veľa „nášľapných mín a úskalí“, 
pretože už v minulom roku sa všelijako presúvali kapitoly a podľa neho rozpočet neskončí 
ako vyrovnaný ale ako stratový. Z uvedených dôvodov poslanecký klub HZDS – ĽS nemôže 
takýto rozpočet podporiť.  

 
Ing. Lifka uviedol, že rozpočet je otázkou konkrétnych dohovorov, ktoré sa diali mimo 
komisií MsZ a VMČ. Je typickým prípadom neopravovania rozpadnutých ciest, ale 
budovania nových komunikácií medzi vzniknutými štvrťami viď Nad tehelňou a Horný 
Šianec. Tiež je tento rozpočet  typickým preferovaním toho, akoby sa nemali míňať finančné 
prostriedky. Určite mesto skončí so skrytými dlhmi a tendencia tohto mesta je zadlžovať sa 
u nebankových subjektov. Postráda jednu vec, väčšiu mieru racionalizácie a znižovanie 
nákladov aparátu tohto mesta, s čím poslanci vstupovali do volieb.  
 
P. Babič sa vyjadril, že toto VZN má nejakým spôsobom napĺňať vôľu občanov a ich 
požiadavky. Prekáža mu jedna vec, že VMČ sa zaoberá rôznymi otázkami a požiadavkami 
občanov, niektoré žiadal zapracovať do rozpočtu a nakoniec v predloženom materiáli nie je 
ani jedna z nich. Z toho dôvodu nemôže hlasovať za tento rozpočet.  
 
Ing. Homola predniesol krátku charakteristiku rozpočtu tak, ako ho vidí. Rozpočet 
v jednotlivých kapitolách sa dá „nakôpkovať“ a v týchto kôpkach môže volič vidieť, čo sa mu 
dostane z verejných financií. Keď si urobil tieto kôpky a spojil bežné výdavky a kapitálové 
výdavky na mladú generáciu,  na starších ľudí, na dopravu ako prioritu, vyšlo mu, že na 
mládež (šport, rekreačné služby) je vyčlenených skoro 100 mil. Sk, na dopravu cca 60 mil. 
Sk, na sociálnu starostlivosť zhruba 60 mil. Sk a na odpady tiež 60 mil. Sk. Znamená to, že 
tento rozpočet je prošportovo orientovaný, a preto bude žiadať  v ďalšom roku, aby bol 
rozpočet prodopravne orientovaný, alebo aby bol orientovaný pre staršiu generáciu, alebo išlo 
o rozpočet orientovaný na cestovný ruch.  
 Ďalšia jeho poznámka je, akým spôsobom sa budú peniaze realizovať. Požaduje, aby 
všetky zložky, ktoré riadia proces míňania peňazí, aby si svoju úlohu plnili na 100 %.
 Vyjadril sa k niektorým akciám, s ktorými si nie je celkom istý. Požaduje, aby 
niektoré akcie mali taký priebeh, s ktorým sa stotožní. Ide konkrétne o akciu – projekt 
lanovky na Trenčiansky hrad. Nie je si celkom istý, či by túto akciu malo financovať mesto 
z verejných peňazí. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obsahuje princíp, že mesto sa 
má zúčastňovať len na takých akciách, ktoré nikto iný nechce financovať. Ak existuje firma, 
ktorá chce investovať, mesto ako posledné by malo financovať takéto záležitosti. VÚC 
predložila návrh komplexného riešenia sprístupnenia hradu a jeho primeranej 
komercionalizácie. Tento  materiál sa prerokoval, zástupcovia mesta sa k nemu pozitívne 
vyjadrili, lebo rieši aj potreby mesta. Dúfa, že položka vyčlenená v rozpočte na sprístupnenie 
hradu je len preto, aby sa časovo riešili situácie rýchlo. Bude požadovať, aby sa v ďalších 
krokoch využila diskusia na to, aby sa získali prostriedky tretej strany, t.j. z eurofondov alebo 
z VÚC.  
 Tiež má pripomienky k výdavkom, ktoré súvisia s realizáciou Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja.  Ide o jednu  dielčiu prácu - procesné riadenie, pretože s jednou jeho 
fázou, ktorá sa ukončila už v roku 2004, nie je spokojný, lebo nevidí jej výsledky. Konečný 
výsledok procesného riadenia má byť racionalizácia práce MsÚ, možno aj počet pracovníkov 
MsÚ. Jeho skúsenosť je, že keď sa robí analýza procesného riadenia, tak sa najskôr analyzuje 
predmet,  proces a nakoniec sa robí architektúra procesu, to znamená organizačná štruktúra. 
Bol by rád, keby tento proces neprebiehal naopak, keby firma profesionálne vykonala túto 
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činnosť, a potom nebude mať pocit, že sa peniaze míňajú zbytočne. Bol by rád, keby sa 
uskutočnila diskusia na túto tému v mestskej rade.  
 Poznamenal, že i napriek svojim výhradám, predložený materiál podporí.  
 
Ing. Bezák upozornil, že z rozpočtu vypadla investičná akcia Novomeského ul., kde je 
havarijný stav. Nevie, z akých prostriedkov sa táto vec bude riešiť, keďže aj občania dostali 
odpoveď, že sa táto ulica bude realizovať. V I. aj II. čítaní rozpočtu bola táto akcia schválená 
a teraz ju nikde nevidí. 
 
Ing. Celler zodpovedal, že Ul. Novomeského je plánovaná v rámci rekonštrukcie ulíc na 
území celého mesta. Časť by sa mala vykonať v roku 2005 vrátane Novomeského ul. a túto 
akciu bude mať za povinnosť vykonať firma, ktorá vzíde z verejnej súťaže, ktorá práve 
prebieha.  
 
P. Poruban poznamenal, že v rozpočte mu chýba položka – nákup prostriedkov na obnovu 
nového futbalového ihriska na Zámostí, ktorý by sa mal zlikvidovať vzhľadom na výstavbu 
priemyselného parku.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že povinnosť zabezpečiť náhradu trávnatého ihriska má spoločnosť 
Trenčín Invest. Ihrisko sa plánuje vybudovať v okolí Trenčianskej univerzity v Záblatí a keď 
bude upresnená lokalita aj s konkrétnym návrhom, tak to bude predložené na zasadnutie 
VMČ Západ.  
 
Ing. Celler zodpovedal na pripomienku p. Babiča, že VMČ Sever nemá žiadnu požiadavku 
v rozpočte. V kapitálových výdavkoch sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 54 mil. Sk 
na akcie v rámci VMČ Sever z celkovej čiastky 255 mil. Sk. Jediná akcia, ktorú VMČ 
požadoval a v rozpočte sa nenachádza,  je oddychová zóna na hrádzi. Ide o to,  že v tomto 
období na Sihoti V. začína realizácia 5 bytoviek a práve po tejto hrádzi je zabezpečená 
doprava pre výstavbu bytoviek. Preto je potrebné najskôr počkať na dokončenie tejto stavby 
a až potom sa môže zrealizovať oddychová zóna, aby sa neznehodnotila.  
 
Ing. Krátky reagoval na pripomienku MUDr. Sedláčka, je platné uznesenie, že rozpočet 
Mesta Trenčín je všeobecne záväzné nariadenie. 
Ing. Celler doplnil, že je to v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré schválilo MsZ 
v uplynulom období.   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 4 proti: 
A/ schválilo: 
1. VZN Mesta Trenčín č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005  
2. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania v zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
3. Prijatie úveru zo ŠFRB vo výške 15 000 tis. Sk 
4. Prijatie úveru na kapitálové výdavky vo výške 90 800 tis. Sk.  
 
B/ zobralo na vedomie Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2006 – 2007. 
/Uznesenie č. 441/  
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K bodu 16. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 8/2004 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Trenčín 2004 – 2006 a 2007 - 2015

 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 16. Poznamenal, že Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja prešiel veľkou diskusiou a dáva jasné vízie, ako sa  budú 
jednotlivé oblasti života v meste riadiť, o ktorých bližšie poinformoval. Konštatoval, že  
k návrhu VZN č. 8/2004 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky 
fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 169/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
Ing. Homola uviedol, že keď mal možnosť diskutovať so spracovateľmi materiálu, mal 
mnohokrát  názor, že je vo viacerých vyjadreniach všeobecný a že viac sú tam zdôrazňované 
zásady, princípy, myšlienky ako prikázania. Keď sa budú princípy ctiť, tak výsledkom vývoja 
financovania potrieb mesta plánovitého rozvoja, môže byť priaznivý spoločenský efekt. 
Princípy sú však veľmi ťažko kvantifikovateľné. Uviedol príklad výstavby nájomných bytov 
pre sociálne odkázaných ľudí, bije sa  s princípom, ktorý je v pláne prezentovaný, že mesto sa 
nemá snažiť byť vlastníkom  majetku, nemá investovať do takýchto vecí a pritom všetci 
vieme, že mesto musí takýto problém riešiť výstavbou nájomných bytov. Takýchto 
konfliktných situácii môže byť v budúcnosti viac a preto navrhol, aby Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja nebol prijatý ako VZN ale klasické uznesenie.   
 
P. Fabová upozornila na vec týkajúcu sa odpadového hospodárstva. Strategický zámer 
v odpadovom hospodárstve hovorí, že mesto Trenčín bude mať taký systém odpadového 
hospodárstva, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať subjektívnym predstavám 
jednotlivcov o starostlivosť o odpady a s tým spojené životné prostredie a zároveň bude v čo 
najväčšej miere adresný a vymáhateľný. Systém odpadového hospodárstva bude v čo 
najväčšej miere subjektívne motivačným s ohľadom na cenu a množstvo odpadu. To, že sa 
prijalo VZN o odpadoch s tým, že  boli vylúčené fyzické osoby z množstevného zberu, sa 
nenaplnil jeden zo strategických zámerov čo sa týka odpadového hospodárstva.  
 
Ing. Celler reagoval, že je to proces, na ktorý sa treba pripraviť technicky, investične, 
ekonomicky. Teraz vyberáme subjekt, na ktorý budeme chcieť preniesť túto ťarchu znášania 
investície, ktorá je spojená s tým, aby mohol byť množstevný zber zavedený. Nie je tu žiaden 
rozpor.  
 P. Babič konštatoval, že v materiáli sú veci prospešné, užitočné, vo vízii určitým spôsobom 
akceptovateľné, ale nikde nenašiel špecifiká, ktoré by sa týkali mesta Trenčín.  
 
P. Löbbová vyslovila nasledovné pripomienky k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
Materiál otvára priestor pre podnikateľov a  tretí sektor hlavne v sociálnej oblasti a  snaží sa 
zrovnoprávniť prvý, druhý a tretí sektor sociálnej politiky a rozvoj pomoci smerom 
k občanovi. Z komisie sociálnych vecí a zdravotníctva vyšli viaceré návrhy, ktoré by bolo 
dobré zapracovať. Tiež súhlasí s názorom Ing. Homolu, že bez určitej kvóty nájomných bytov 
sa tu nedá existovať a to, čo sa navrhuje v pláne, si vyžaduje dlhší čas.  

Ďalšia vec, ktorá jej v pláne vadí, je odbúrať a dať do rúk neštátnemu sektoru 
jednorázovú pomoc občanovi v núdzi. Toto  je úplný nezmysel, každý občan v núdzi ide 
v prvom rade na mesto, ktoré  má tiež  najlepší prehľad o núdzi každého občana v meste.  

V pláne sa hovorí o sociálnych bytoch, avšak do dnešného dňa ešte nikto nevykázal 
status sociálnych bytov. Nadácia F. A. Hayeka bola aj poradcom ministrovi práce, sociálnych 
vecí a rodiny a mala všetky možnosti nato, aby tento status bol určený.  
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Zároveň podporuje návrh Ing. Homolu, aby bol plán prijatý ako uznesenie a nie ako 
VZN.  
 

a) hlasovanie o návrhu Ing. Homolu – prijať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
ako uznesenie a nie VZN  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo návrh Ing. Homolu.  
 
 

b) hlasovanie o materiáli ako celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom Ing. Homolu  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín 2004 – 2006 a 2007 – 
2015.  
/Uznesenie č. 442/  
 
 
K bodu 17A. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia základnej školy, Hodžova ul. 37, Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17A.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za schválilo spolufinancovanie 
projektu: Základná škola, ul. Hodžova 37, Trenčín – zrenovovaná škola, zrenovovaná 
komunita. Mesto sa zaväzuje prefinancovať 5 % z celkových oprávnených nákladov vo 
výške: 1.697 tis. Sk.  
/Uznesenie č. 443/ 
 
 
 
 
 
  
K bodu 17B. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia základnej školy, ul. Dlhé hony 1, Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17B.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo spolufinancovanie 
projektu: Základná škola, ul. Dlhé hony 1, Trenčín – zrenovovaná škola, zrenovovaná 
komunita. Mesto sa zaväzuje prefinancovať 5 % z celkových oprávnených nákladov vo 
výške: 846 tis. Sk.  
/Uznesenie č. 444/  
 
 
K bodu 17D. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia základnej školy, ul. Veľkomoravská 12, Trenčín
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17D.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo spolufinancovanie 

projektu: Základná škola, ul. Veľkomoravská 12, Trenčín – zrenovovaná škola, 
zrenovovaná komunita. Mesto sa zaväzuje prefinancovať 5 % z celkových oprávnených 
nákladov vo výške: 2.127 tis. Sk.  
/Uznesenie č. 445/  
 
 
K bodu 17C. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia základnej školy, ul. P. Bezruča 66, Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17C.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo spolufinancovanie 

projektu: Základná škola, ul. P. Bezruča 66, Trenčín – zrenovovaná škola, zrenovovaná 
komunita. Mesto sa zaväzuje prefinancovať 5 % z celkových oprávnených nákladov vo 
výške: 1.905 tis. Sk. 
/Uznesenie č. 446/  
 
 
K bodu 17E. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 

Rekonštrukcia základnej školy, ul. L. Novomeského 10, Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17E.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo spolufinancovanie 
projektu: Základná škola, ul. L. Novomeského 10, Trenčín – zrenovovaná škola, 
zrenovovaná komunita. Mesto sa zaväzuje prefinancovať 5 %  z celkových oprávnených 
nákladov vo výške: 5.850 tis. Sk. Mesto Trenčín zároveň zabezpečí i financovanie 
stavebných nákladov presahujúcich rozsah oprávnených nákladov vo výške 19.512 tis. 
Sk.  
/Uznesenie č. 447/  
 
K bodu 18. Zásady poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného 

bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1 
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 18.  
 
P. Babič navrhol rozšíriť komisiu pre koordináciu úloh a činností o poslanca za VMČ Sever – 
p. Jána Babiča.  
 

a) hlasovanie o návrhu p. Babiča - rozšíriť komisiu pre koordináciu úloh a činností 
o poslanca za VMČ Sever – p. Jána Babiča 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 6 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča.  
 

b) hlasovanie o materiáli  tak, ako bol predložený  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo Zásady poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci 
náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante  
č. 1.  
/Uznesenie č. 448/ 
 
 
K bodu 19A. Návrh na zmenu v Zriaďovacej listine Školských zariadení mesta Trenčín, 
m.r.o.  
 
P. Zubričaňák, člen MsR, predložil materiál pod bodom 19A.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo zmenu 
v Zriaďovacej listine Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 449/  
 
 
K bodu 19B. Návrh na zmenu Štatútu Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. Trenčín  
 
P. Zubričaňák, člen MsR, predložil materiál pod bodom 19B.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo zmenu Štatútu 
Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 450/  
 
 
K bodu 20A. Návrh Zriaďovacej listiny Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 20A.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo Zriaďovaciu listinu 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín.  
/Uznesenie č. 451/  
K bodu 20B. Návrh Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 20B.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo Štatút Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín.  
/Uznesenie č. 452/  
 
 
K bodu 20C. Návrh na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské 

hospodárstvo a správa lesov Trenčín 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 20C.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za zverilo v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
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hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín v správe mestských organizácií 
schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30.4.2002 uznesením č. 69 
s účinnosťou od 1.1.2005 majetok Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo 
a správa lesov Trenčín v nasledovnom členení: 

1. majetok zverený do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo Trenčín v hodnote 
podľa súvahy k 31.12.2004 

2. majetok zverený do správy m.p.o. Správa mestských lesov Trenčín v hodnote 
podľa súvahy k 31.12.2004. 

/Uznesenie č. 453/  
 
 
K bodu 21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 21. Doplnil, že MsR v Trenčíne 
na svojom zasadnutí dňa 16.11.2004  neodporučila MsZ v Trenčíne schváliť v časti B/ bod 2. 
upustenie od vymáhania pohľadávky od dlžníka Milna Hegedüša – Hubert vo výške 666.439,- 
Sk a z toho dôvodu bude upravený návrh na uznesenie tak, že z celkovej výšky 990.202,03 Sk 
sa odpočíta predmetná výška pohľadávky p. Milana Hegedüša.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
trvale upustilo od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok evidovaných Mestským 
hospodárstvom Trenčín, m.p.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, v celkovej výške 
323.763,03 Sk. 
/Uznesenie č. 454/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 22. Návrh na doplnenie člena – odborníka komisie školstva a športu MsZ z radov 

občanov  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 22.  
 
        Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zvolilo Ing. Jána Liptáka za člena – odborníka komisie školstva a športu MsZ z radov 
občanov.  
/Uznesenie č. 455/  
 
 
K bodu 23. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta za rok 2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta 
nasledovne: 
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- Ing. Branislavovi Cellerovi, primátorovi mesta, vo výške 50% zo súčtu funkčných platov 
od 25.3.2004. 

 
-  Ing. Antonovi Bocovi, zástupcovi primátora vo výške 40% zo súčtu funkčných platov od 

25.3.2004. 
 
- Branislavovi Zubričaňákovi, dlhodobo plne uvoľnenému poslancovi pre výkon funkcie vo 

výške 30 % zo súčtu funkčných platov od 25.3.2004. 
 
PhDr. Kvasnička je proti tomuto návrhu  z iracionálnych dôvodov, nedokáže hlasovať za 
predložený materiál.   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 1 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo vyplatenie odmien funkcionárom mesta nasledovne: 
- Ing. Branislavovi Cellerovi, primátorovi mesta, vo výške 50% zo súčtu funkčných 

platov od 25.3.2004. 
-  Ing. Antonovi Bocovi, zástupcovi primátora vo výške 40% zo súčtu funkčných 

platov od 25.3.2004. 
- Branislavovi Zubričaňákovi, dlhodobo plne uvoľnenému poslancovi pre výkon 

funkcie vo výške 30 % zo súčtu funkčných platov od 25.3.2004. 
/Uznesenie č. 457/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Česal zaželal prítomným príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veselého 
a bezproblémového Silvestra a do Nového roka veľa šťastia, zdravia, pokoja a peňazí.  
 
Ing. Boc sa pripojil k Ing. Česalovi a poďakoval poslancom MsZ za vykonanú prácu v tomto 
roku. 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
            primátor               prednostka   
       mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
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O v e r o v a t e l i a :  
 
 
 
Miloš K O H O U T, dňa ....................................................................... 
 
 
 
Oľga L Ö B B O V Á, dňa .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 5.1.2005 
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