
Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 19. júna 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov, ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).  
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu  bolo prítomných  20 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
MUDr. Stanislav Pastva, Ing. Dušan Gálik, JUDr. Ján Kanaba a PHDr. Marián 
Kvasnička 

 
 

 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
Ing. Róberta Lifku a p. Martina Barčáka 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
Mgr. Ladislava Pavlíka a p. Juraja Holubka 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 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 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2007
3. Majetkové prevody 
4. Návrh zmeny štatútu mesta Trenčín 
5. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006 
6. Doplnok č. 3 k Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a VZN č. 1/2007, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1999 o ÚPN SÚ 
7. VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti 

STRED 
8. VZN č. 3/2007, ktorým sa mení VZN č. 8/2005 O miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
9. Návrh novelizácie Poriadku odmeňovania mesta Trenčín 
10. Návrh na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl, školských zariadení 

a mestskej školskej rady 
11. Interpelácie poslancov MsZ  
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Zmeny a doplnky do programu: 
 
Ing. Celler navrhol stiahnuť z rokovania  pôvodný materiál pod  bodom  6 – Doplnok 
k územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a VZN č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
2/1999 o ÚPN SÚ a zaradiť pod bodom 6 -   Návrh na použitie rezervného fondu a zmenu 
rozpočtu na rok 2007. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Cellera: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo návrh Ing. Cellera. 
 
 
Mgr. Pavlík navrhol zaradiť ako bod 11  -  Návrh vyhlásenia poslaneckého klubu SMER 
a pôvodný bod 11 zaradiť ako bod 12. 
 
 

2. Hlasovanie o návrhu Mgr. Pavlíka: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo návrh Mgr. 

Pavlíka. 
 
 
 
Ing. Lifka navrhol na základe   doručeného právneho rozboru k prevodu nehnuteľnosti, ktorá 
je obsahom bodu 3G,  stiahnuť bod 3G z rokovania  mestského zastupiteľstva. 
 
 
 3. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 11 proti, 3 sa zdržali, 
hlasovania, 2 nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 
 4. Hlasovanie o programe so zmenami a doplnkami: 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo program so zmenami a doplnkami. 
 
 
K bodu 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok  

      2007 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta Trenčín, predložil a podrobne informoval o materiáli 
pod bodom 2. 
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Ing. Lifka vyjadril názor, že za posledné štyri  roky je  schvaľovaná  akoby prekopírovaná 
štruktúra kontrol bez vyznačenia konkrétnych vecí a termínov. Táto výhrada bola 
prezentovaná už viackrát a to aj pánom   Eggom, ktorý ako občan mesta  viackrát navštívil 
v tejto veci hlavného kontrolóra. Ako poslanec sa stotožňuje  s názorom tohto občana 
a považuje správu kontrolóra za formálnu záležitosť. 
 
Ing. Bičan uviedol, že každá kontrola je špecifická a je možné konzultovať ju na útvare 
hlavného kontrolóra. 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19  za, 1 nehlasoval, schválilo 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2007 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.34 / 
 
 
K bodu 3A.  Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Sámel, člen MsR,  predložil materiál pod bodom 3A . 
 
Ide o: 
1/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 691,  parc.č.640 
zastavaná plocha o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
 
1.1 Brigita Kamenárová, rod. Vašíčková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
1.2 Anna Matušková, rod. Poláčková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk   
1.3 Mária Janštová, rod. Gažová                        
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................... 28,- Sk 
1.4 Marta Švecová, rod. Zajacová 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.5 Eva Jurčáková, rod. Forgáčová                      
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.6 Ing. Anna Balajová, rod. Balajová             
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................... 28,- Sk  
1.7 Ing. Martin Riško, rod. Riško                
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
1.8 Gabriela Repková, rod. Repková                        
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk  
1.9 Ivan Horňák, rod. Horňák                            
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
1.10 Marta Malátová, rod. Mištríková 
V podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje ................. 28,- Sk  
1.11 Janka Mišinová, rod. Trojčáková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............. 36,- Sk 
1.12 Oto Eliáš a manž. Katarína Kusá, rod. Šimčeková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............. 36,- Sk 
1.13 Petr Havlík a manž. Ivana, rod. Lukačovičová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
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1.14 Rastislav Pavlovič a manž. Janka, rod. Blatnická 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
 
2/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 692,  parc.č. 
639 zastavaná plocha o výmere 216 m2, v k.ú. Kubra, pre: 

2.1 Miloš Dlesk a manž. Gabriela, rod. Vachánková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.2 Anton Ondruška a manž. Agnesa, rod. Fabová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.3Vladimír Valovič a manž. Mária, rod. Bulejková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.4 Stanislav Ševčovič a manž. Ing. Ľubica, rod. Kališová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk 
2.5 Kvetoslava Kubranová, rod. Kubranová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.6 Eva Masárová, rod. Masárová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.7 Mária Chudáčiková, rod. Chudáčiková 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.8 Anna Repková, rod. Cingelová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.9 Ing. Jozef Sokolík, rod. Sokolík 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk  
2.10 Ing. Mária Geregová, rod. Geregová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.11 Eva Hamarová, rod. Šimnová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ............... 36,-Sk  
2.12 Ing. Miroslav Koníček, rod. Koníček 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk  
2.13 Emília Bročková, rod. Bročková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 36,- Sk 
2.14 Peter Pašš, rod. Pašš 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.15 Mária Mäsiarová, rod. Mäsiarová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk  
2.16 Eva Almašiová, rod. Sobaniaková 
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 27,- Sk 
2.17 Ivan Števík, rod. Števík 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ................ 28,- Sk 
 
3/ predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2389,  parc.č. 
2315/454 zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc.č. 2315/474 zastavaná plocha o výmere 
226 m2 a parc.č. 2315/475 zastavaná plocha o výmere 226 m2, v podiele 75/3997-ín, čo spolu 
predstavuje 10,8 m2 v k.ú. Trenčín, pre Janku Stoklasovú, rod. Červeňanskú, 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 pozemkov pod 
bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................. 38,- Sk 
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4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. I. Krasku, súp. č. 667,  parc.č. 
658 zastavaná plocha o výmere 169 m2, v podiele 60/1056-ín, čo predstavuje 9,6 m2 v k.ú. 
Kubra, pre: Irfan Asani a manž. Lýdia Asani, rod. Suchárová, 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 kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................. 34,- Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.35/ 
 
 
K bodu  3B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3B.  
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1553/38, zast. 
plocha vo výmere 20 m2 pre Emíliu Broskovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou 
za cenu.......................................................................................................................800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena...................................................................................................16.000,- Sk. 
 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.36 / 
 
 
K bodu 3C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3C 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v Kubre pri kyselke v k. ú. Kubra parc. č. 1261, ost. plocha 
vo výmere 357 m2 pre Milana Zemka s manželkou Martou za účelom zabezpečenia 
prístupu, scelenia pozemkov a vytvorenia zázemia rodinného domu 
za cenu.......................................................................................................................300,- Sk/m2 
Celková kúpna cena ................................................................................................107.100,- Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
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K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 726/12, zast. 
plocha vo výmere 5 m2, odčleneného z parc. č. 726/6 geometrickým plánom č. 36335924-
005-07 overeným dňa 25.01.2007 pre Servislog DV, s.r.o. Bratislava za účelom zarovnania 
pozemku podľa líca fasády 
za cenu..................................................................................................................2.000 ,- Sk/m2. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 38/ 
 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha  s výmerou 5 
m² a novovytvor. parc.č. 696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², odčlenená GP č. 31041833-
090-06 zo dňa 05.12.2006 z pôvodnej parc.č. 696/1, v katastri nehnuteľností obe zapísané na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Danielu Heglasovú – SEKO + DAPA, 
Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej ul., 
za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................. 194.000,-Sk. 
 
Ing. Celler upresnil, že ide o   zeleň medzi objektom a chodníkom, ktorý bol nevyužitý. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.39 / 
 
 
 
K bodu 3F.  Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3F. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Legionárskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 696/9, zast. 
plocha vo výmere 105 m2 pre MUDr. Igora Pafčugu a Moniku Pavlovičovú, každému v 
podiele 1/2, na podiel pripadá výmera 52,5 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
vjazdu do garáží pod budovou AVE MARIA 
za cenu...................................................................................................................2.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena..................................................................................................210.000,- Sk 
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Ing. Lifka sa vyjadril, že predaj pozemku mohol byť realizovaný už pred tým „ako sa to 
spraví s tým pozemkom, lebo takto to vyzerá, že stavebník odhliadnime od tohto, si zastavá 
o 105 m2 pozemku viac, samozrejme my sme to vyžiadali v tomto prípade tými garážami, 
vlastne akoby porušil zákon a my to teraz obieľujeme. Na druhej strane je dôležité, že zaznela 
od pána doktora pripomienka k tomu, že my sme si vyžiadali tie garáže, ale tu by bolo dobré 
ešte pred tým projektom navrhnúť, odkúpiť tých 105 m2, lebo takto by to mohlo vyzerať ako 
návrh, že vy si niečo postavte, zaberte si mestský pozemok, však nakoniec sa to aj tak 
odpredá. Ale keďže tu to bolo vynútené, je to iné, preto to komentujem. 
 
Ing. Celler doplnil, že „ je tu ešte jedna vec, ktorá z tohto nevyplýva a spočíva v tej jednej 
polovici a to, že po celý čas to chceli navrhovatelia odkúpiť v 1/1 – ine, s čím mesto 
nesúhlasilo. Aby bol zabezpečený cez ten vstup aj prístup do ďalších garáží.“ 
 
Ing. Krátky uviedol, že „na to, čo pán Lifka hovorí, tak to bolo v podstate spôsobené 
schodmi, na ktoré som poukazoval pred štyrmi, či piatimi rokmi, presne to bol ten prípad. 
Schody boli na mestskom, bez toho, že by boli urobené súhlasné stanoviská mesta a potom no 
čo už, tak im to predajme.“ 
 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.40 / 
 
 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3G. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici M. Šoltésovej v Trenčíne – k.ú. Trenčín  
a/ objekty :  
- pošta 3 - súp. číslo 1725, orientačné číslo 2 na pozemku parc.č. 1531/180,  
- bývalé Spoje - súp. číslo 3024 na pozemku parc.č. 1531/182,   
b/ pozemky :  
- parc.č. 1531/180 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 421 m² v celosti,   
- parc.č. 1531/182 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   55 m² v celosti, 
- parc.č. 1531/160 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 338 m² (spoločný dvor) v podiele 
43/100 (t.j. zaokrúhlene 145 m²), pre Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 
za celkovú kúpnu cenu ........................................................................................ 4,100.000,-Sk.  
 
 
Ing. Lifka  informoval o dôvodoch predloženia doplnkového materiálu k bodu 3G, ktorý bol 
poslancom predložený pred zasadnutím mestského zastupiteľstva na základe požiadavky pána 
Pavlíka, ktorý si objekt chcel odkúpiť. „Tento jeho protest, ktorý bol, sa netýka odkúpenia 
toho celého, týka sa len pozemku dvora. Je tu viacero vlastníkov, ktorí by si mohli žiadať 
o aplikovanie toho predkupného práva. Týmto bodom 3G nie je spochybnená tá vôľa 
zastupiteľstva, predať asi lacnejšie štátnej inštitúcii vykazujúcej zisk. Tuto je len rýdzo otázka 
toho podielu. Totiž viackrát som riešil aj osobne s tými vlastníkmi aj na VMČ ten fakt, že je 
síce dobré pre občanov, že je balíková pošta.  Otázka je však tá, že keď sa tam nedohodnú a tí 
zamestnanci tej pošty, nechcem sa nikoho dotknúť, tam parkujú viac ako majú, pofajčievajú 
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tam a tí ostatní vlastníci nemôžu užívať ten dvor, tak ako prináležalo tej ich veci a mesto 
k tomuto bolo laxné, tiež s uzavretím nejakej zmluvy bolo vždy na strane pošty, tak oni majú 
záujem si to tak vysporiadať, aby oni ako vlastne väčšinový vlastník, nie podielový to mohli 
využívať. To je vlastne dôvod, prečo oni upozorňujú a preto som to chcel dať do zápisu na 
aplikovanie toho predkupného práva. Toto právo si oni môžu aplikovať, myslím aj zo zákona, 
keď kúpa prebehne, to znamená, že pošta si kúpi  síce budovu, ale súd jej odpredá ten 
pozemok v strede.“ 
 
Ing. Celler uviedol, že „Mesto Trenčín vyšlo v ústrety všetkým týmto nájomcom v čase, keď 
tam boli nájomcovia a porozdeľovalo túto budovu, tento blok D takzvaný na jednotlivé 
nebytové priestory. Ku každému  vlastne prináležal aj konkrétny pozemok pod tým 
nebytovým priestorom a podľa m2 prepočítaný dvor, čiže tak vznikli akoby dva stavy. Jeden, 
že sa predával nebytový priestor a pod ním pozemok a zároveň sa predával podiel na tom 
spoločnom priestore na tom dvore. Takto to nadobudli všetci predchádzajúci nájomníci dnes 
už vlastníci, ktorí tu sú aj v tom materiáli uvedení na tom spoločnom dvore. Paradoxne vtedy 
tak isto len si dovolím poznámku, nikto z nich, keď to odkupovali, neuplatňoval voči tým 
druhým predkupné právo, keď nadobúdali tie podiely na tom dvore. Čiže teraz tam vznikla 
nejaká iná situácia, kedy možno nevedia spoločne komunikovať, to sa môže sta. Ale my 
v podstate môžeme tento majetkový predaj odsúhlasiť, tak ako je, pretože ten problém sa týka 
len tej časti, posledný riadok  -   v podiele 43/100 – ín, kde všetko nad tým, čiže objekty -  bod 
a/  a  bod b/ -  pozemky, tie prvé tri riadky sú právne nespochybniteľné. Jediný problém je 
pri tom podiele 43/100 –ín, kde  ja si dám teda preskúmať vtedajšie zmluvy, ako boli s tými 
ostatnými vtedy nájomníkmi, teda kupujúcimi uzatvárané. Pokiaľ to bolo uzatvárané podľa 
zákona 182/1993, tak potom je to v poriadku. Stále je tam tá možnosť, že ako pán Lifka 
spomínal, že v prípade toho dvora môže to byť napadnuté a môže nakoniec možno pošta od 
takého predaja, alebo takého odkúpenia možno úplne odstúpiť. Ja odporúčam taký postup, 
normálne to schváliť a ja využijem svoju kompetenciu a svoje právomoci, aby som si predaj 
v rámci toho podielu 43/100 – ín právne ešte doošetroval, dohliadol a následne potom  vlastne 
urobil všetky kroky, týkajúce sa tých zmluvných vzťahov, ktoré budú z toho vyplývať.“ 
 
Ing. Lifka reagoval, že „ pokiaľ sa pamätám, oni mi spomínali, že  to nadobudli pred dobou 
dlhšou ako pred 10 rokmi, to znamená, že dochádza k vydržaniu týchto podielov aj ťažko 
k napadnutiu tohto a druhá vec vtedy to nechceli, nadobudli toto právo toho spoluvlastníctva, 
oni nemali napadnuté vlastníctvo týchto podielov, bavíme sa o podieloch ich, či je to 
predkupné právo nespochybniteľné, tam je len otázka potom, že vlastne keď by aj súd sa 
k tomu vyjadroval, že vlastne nie je ocenený  tento dvor, že tam neexistuje posudok na tú 
budovu, tá budova sa predáva za túto sumu a vlastne súd bude mať potom problém určiť 
koľko je tá hodnota toho dvora, keby tam boli tie jednotlivé veci spravené, ale je možné, že 
práve  tou tvojou autoritou vyjednáš aj  s poštou nejaký kompromis.“ 
 
P. Babič sa zaujímal o to, že   ak  tento majetkový prevod bude schválený, aká je záruka, že 
tento objekt bude slúžiť tomu účelu k akému ho predávame. Je to záležitosť vybavenosti tohto 
územia, jednoducho takáto prevádzka je nutná, preto tento návrh  aj podporí. Ide o to, či je 
v zmluve nejakým spôsobom zakotvené, že tento priestor, táto budova bude používaná 
k tomuto účelu. „ Mám na mysli to, že ak by si ako vlastník  pošta za rok zmyslela, že si tam 
spraví kaviareň, tak samozrejme má na to právo, ak by to nebolo ošetrené inak.“ 
 
Ing. Celler uviedol, že po absolvovaní rokovaní s predstaviteľmi Slovenskej pošty, a.s. 
Banská Bystrica, kde skutočne je zámer presťahovať balíkovú službu z mesta, čiže „asi chcú 
ďalej vyvíjať tú činnosť. Je  to štátny podnik, kde je jediným zriaďovateľom ministerstvo 
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dopravy, pôšt a telekomunikácií, čiže sú založený na to, aby vykonávali túto činnosť.“ Myslí 
si, že „tak ako pri iných majetkových prevodoch si nevieme ničím vynútiť, že tam má byť 
napríklad iba záhrada, nevieme si to vynútiť ani tu.“ 
 
Ing. Krátky uviedol, že „to čo je pozemnoknižne, alebo listom vlastníctva zapísané, tak 
vydržanie je bezpredmetné, alebo teda nemožné a nakoniec aj vlastníctvo, ktoré je 
preukázané, aj po rokoch súd rozhodne v prospech pôvodného vlastníka. Myslím si, že tento 
prevod je potrebný aj vhodný pre mesto a budem zaňho hlasovať.“ 
 
Ing. Lifka  doplnil, že „ minule pri odpredaji farskej záhrady sme si odsúhlasili možnosť 
ponúknutia spätného odkupu v niektorých objektoch. Pri tej farskej záhrade tam som s tým 
súhlasil, čiže táto možnosť by tu bola, keď si chceme niečo zabezpečiť a zo zákona existuje 
odkupné právo, lebo my im to predávame v podstate za favorizujúcu cenu pre tohto vlastníka 
a keby oni s tým chceli robiť to, čoho sa obáva Ján Babič, bola by možnosť, ale ja ju tuto 
nenavrhujem, len aby sme o nej vedeli.“ 
 
P. Blahová uviedla, že „ problémy s tým dvorom tam boli ešte za socializmu, chcem na to 
upozorniť. Chcem povedať, že pán Pavlík má to záložné na tých 11/100 –tín, nadobudol ešte 
v roku 1998, teda ešte to nie je nijako desať rokov a bola by som rada, keď by naozaj si 
vyjednal také podmienky, lebo oni sa tam neznášajú, to sú tam problémy, proste aby sa im 
stanovili podmienky také, aby sa tam znášali a proste, aby to bolo nejako tak urobené, že 
proste nebudú sa tam vadiť. No pán Pavlík ešte nemá predkupné právo, pretože desať rokov 
to ešte nie je, ale problémy s tým dvorom sú odvtedy, odkedy tá pošta tam existuje.“ 
 
Ing. Celler reagoval, že „ja mám obavy, že tento problém by nevyriešilo ani znárodnenie, 
keď sa chce niekto hádať, tak sa bude. Je to len o ľuďoch.“ 
 
Ing. Boc reagoval, že po obdržaní tohto materiálu si preštudoval stanovisko VMČ Sever, 
finančnej a majetkovej komisie, dopad na rozpočet je vynikajúci. „Čo tu riešime?“ 
 
Ing. Lifka reagoval, že „tu riešime, že pred sebou mám papier, ktorý bol dnes daný do 
podateľne a je novým zistením.“ 
 
P. Holubek uviedol, že „ja myslím, že tento problém, čo tu my riešime, je o medziľudských 
vzťahoch a to tu my nemáme čo riešiť, oni sa musia dohodnúť. Teraz budú mať takú situáciu, 
kedy sa proste budú musieť dohodnú, ale to nie je naša starosť.“ 
 
P. Babič uviedol, že „toto slovútne zhromaždenie je parlament tohto mesta a my sme poslanci 
zvolení občanmi na to, aby sme veci riešili. Čokoľvek je diskutabilné, čokoľvek je otázkou 
určitého riešenia, tak je to na nás, aby sme to riešili. Ja nevidím žiadny dôvod, aby sme takúto 
vec jednoducho neriešili, ako tu je navrhované, ba naopak ja si myslím, že práve toto od nás 
občania očakávajú.“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č.41 / 
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K bodu 3H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3H. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 3396/26 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 18 m²,  v katastri nehnuteľností zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre Annu Predanoczyovú, Cintorínska 11, Trenčín, za účelom majetkového 
vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...................................................................... 4.500,-Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 42 / 

 
 
 

K bodu 3I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3I. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Bratislavskej ulici v k. ú. Záblatie parc. č. 801/121, orná 
pôda vo výmere 395 m2 pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Prešov za účelom 
rozšírenia parkovacích a komunikačných plôch  
za cenu....................................................................................................................1.500,- Sk/m2 
Celková kúpna cena................................................................................................592.500,- Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.43 / 
 
 
K bodu 3J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3J. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/239, zast. 
plocha vo výmere 2 m2 pre Vladimíra Valička s manželkou Anežkou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou 
za cenu..................................................................................................................... 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena.....................................................................................................1.600,- Sk. 
 
 
    Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č.44 /  
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K bodu 3K. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3K. 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/238, zast. 
plocha vo výmere 8 m2 pre MUDr. Petra Hlavaja s manželkou Janou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu do garáže 
za cenu......................................................................................................................300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena.....................................................................................................2.400,- Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 45 / 
 

 
K bodu 3L. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3L. 
Ide o: 
predaj nehnuteľností - pozemkov na Opatovskej ulici k. ú. Opatová parc. č. 1215/3, záhrada 
vo výmere 60 m2 a parc. č. 1215/5, záhrada vo výmere 134 m2, spolu výmeru 194 m2, pre 
Františka Dobrodenku s manželkou Eleonórou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome 
za cenu.....................................................................................................................250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena....................................................................................................48.500,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval,  schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.46 / 
 
 
K bodu 3M. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3M. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Považskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/114, zast. 
plocha vo výmere 20 m2 pre Bohuša Kobidu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou 
za cenu..................................................................................................................... 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena....................................................................................................16.000,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 47 / 
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K bodu 3N. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená parc.č. 1725/220 zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.702 m², odčlenená GP č. 31041833-036-07 zo dňa 
23.5.2007, pre ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín, za účelom výstavby polyfunkčného byt. 
domu na Javorinskej ul., za nasledovnú kúpnu cenu :  
-časť pozemku pod objektom o výmere 500 m² za 1.500,-Sk/m² 
-časť pozemku pod  parkoviskom a ostatnými spevnenými  plochami o výmere 400 m² za 
800,-Sk/m², 
-ostatné prístupy o výmere 802 m² za 300,-Sk/m² 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1,310.600,-Sk. 
 
Ing. Lifka reagoval, že „keď si pozrieme  ten rozpis tých pozemkov, tak tam môžeme vidieť 
aj 500m2 po 1500,- Sk, 400 m2 po 800,- Sk a ostatné prístupy 802 m2 po 300,- Sk. To je taký 
jeden pohľad, ktorý vyzerá v logike toho, ako niektoré veci predávame v malom, ale môžeme 
si pozrieť aj inú logiku, kde ja sa domnievam, že postupom mestského úradu a postupom 
tohto zastupiteľstva sa darí favorizovať jedného operátora na trhu s bytmi ADOZ, s.r.o., 
pretože mi predávame za 1.310 600,- Sk 1702 m2, predpokladám, že asi si to nespočítali 
poslanci, tak to vydelím, to je 770,04 – Sk za 1 m2  v mestskej časti Stred, kde sa bežne 
pohybuje cena od ľubovoľného súkromného vlastníka 1500,-, 2000,-,  3000,- Sk. Keby sme 
povedali len, že rozdiel medzi 770,- Sk a 1500,- Sk za m2 , tak ako sme predali MERKURY 
MARKET – u 369 m2, tak vlastne mestský rozpočet zle nastaveným procesom predaja 
prichádza  o 1.242 400,- Sk a týmto vlastne deformujeme ceny na trhu nehnuteľností, pretože 
toto nie je ponuka neverejnou súťažou, takže tu sa  zdržím hlasovania.“ 
 
PaedDr. Beníček sa vyjadril ako člen VMČ Stred, že VMČ Stred na svojom zasadnutí dňa 
9.5.2007  jednohlasne neodporučil realizáciu tejto výstavby, osobne sa za to  angažoval   a 
tiež ani jeden člen VMČ Sever  neodporučil tento  majetkový prevod, pretože je to  areál 
parku a je tam zeleň. Na sídlisku Noviny sú iné pozemky, kde sa dá realizovať výstavba. Bez 
toho, aby bol oboznámený s dôvodmi. Mestská rada v Trenčíne schválila tento majetkový 
prevod. Nasledujúci deň po zasadnutí  VMČ Stred bol oslovený firmou, že hlasoval proti. 
Myslí si, že takéto veci nie sú korektné a naďalej protestuje proti tomuto predaju  a navrhuje 
nepodporiť tento predaj. 
 
Ing. Lifka  sa vyjadril, že nesúhlasí s tým, aby firma vyvíjala nátlak na poslancov. Hlasovania 
poslancov na zasadnutiach VMČ sú verejné aj keď konkrétne menovite, kto ako hlasoval, nie  
zverejňované, ale je nonsens, aby firma takýmto spôsobom „tlačila na poslanca.“ 
 
P. Babič sa vyjadril, že sa tu jedná o precedens, ktorý stojí za povšimnutie „predsa my ako 
poslanci máme právo vysloviť názor. A za tento názor má byť kolega nejakým spôsobom 
prezekuovaný? Takéto záležitosti je treba jednoducho odmietnuť a povedať hneď a zaraz, „je 
tu poslanec so svojim názorom a nikto, ani firma ADOZ ani akákoľvek iná firma nemá právo, 
robiť na poslanca nátlak.“ 
 
Ing. Celler uviedol, že s tým je treba súhlasiť. 
 
 

 12



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 11 za, 4 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.48 / 
 
 
K bodu 3O. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – garáže súp.č. 7005 a pozemku pod garážou – parc.č. 
1528/118 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m², v katastri nehnuteľností obe zapísané 
na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Alexandru Gabrišovú, Brigádnická 
61, Trenčín, za účelom majetkového vysporiadania, za kúpnu cenu : garáž 1,-Sk, pozemok 
pod garážou 800,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..................................................................... 18.401,-Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č.49/ 
 
 
K bodu 3P. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3P.  
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1725/179 zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 256 m², v katastri nehnuteľností zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Ing. Milana Vanka, J. Zemana 2386/27, Trenčín, za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome na sídlisku Noviny, za kúpnu cenu   300,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..................................................................... 76.800,-Sk. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 50/ 
 
 
K bodu 3R. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3R. 
 
Ide o: 
1/  predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín novovytvorená parc.č. 2337/264 zastavaná 
plocha o výmere 87 m2, odčlenená GP č. 231/2007 vyhotoveným dňa 17.5.2007, z parc.č. 
2337/50 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ondreja Gimeckého, 
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bytom Soblahovská 8, Trenčín v podiele ½-ica a Petra Kusendu, bytom K. Smidkeho 11, 
Trenčín v podiele ½-ica, za účelom rozšírenia prevádzky Vinotéka, za cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 130.500,- Sk  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 51 / 
 
 
K bodu 3S. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3S. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Kubra,  novovytvorená parc.č. 
1965/3 ostatná plocha o výmere 176 m2, odčlenená GP č. 17905095-087-06 vyhotoveným 
dňa 11.12.2006 z parc.č. 2313/1 a 1965/1 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre Štefana Ondrejičku a manž. Antóniu rod. Trebatickú, za účelom 
skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................44.000,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 52 / 
 
 
K bodu 3T. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice, parc.č. 907/1 ostatná plocha 
o výmere 5582 m2, pre VOD-EKO, a.s., Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 31411908 za 
účelom  vybudovania a zriadenia nového strediska hlavnej stavebnej výroby, za cenu 500,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................  2.791.000,- Sk 
 
Ing. Celler doplnil, že v Zámostí je  súčasný objekt firmy  v trase budúceho mosta a okrem 
toho, že je tam stavebný dvor, je tam zriadená sociálno - prevádzková budova pre 
zamestnancov, ktorá bude tiež  zlikvidovaná. Pokiaľ nedôjde k nejakým komplikáciám, bude 
do konca roka 2007, zrealizovaná výstavba  v Biskupiciach, ktorá bude v susedstve  
firemného areálu, aby bolo možné, čo najskôr  odstrániť súčasnú budovu v Zámostí. 
 
Ing. Lifka uviedol, že by mali byť takéto transakcie  prerokované finančnej a majetkovej 
komisii. Mesto Trenčín ponúka VOD – EKO, a.s. favorizovanú cenu aj lokalitu. V princípe 
VOD – EKO, a.s. ako subjekt obchodného práva, ktorý je založený za účelom tvorby zisku 
dostáva pozemok za trhovú cenu na základe vyvlastňovania a v podstate táto trhová cena 
nebude pre štát favorizovaná. To znamená, že mesto túto spoločnosť favorizuje ešte  
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z rozpočtu mesta. Je to otázne a nemal by byť tento majetkový prevod predkladaný na 
rokovanie mestského zastupiteľstva bez predchádzajúcej diskusie.  
 
Ing. Celler uviedol, že ide o pozemok v priemyselnej zóne Nozdrkovce, kde je firma 
vlastníkom susedných pozemkov. Za rovnakú cenu Mesto Trenčín pred necelým rokom 
predávalo pozemok  inému podnikateľskému subjektu na takýto istý účel za takýchto istých 
podmienok. 
 
P. Babič, reagoval, že súhlasí s Ing. Lifkom.  Tento  majetkový prevod mal byť prerokovaný 
vo VMČ a finančnej a majetkovej komisii. 
 
Ing. Celler sa vyjadril, že tento materiál bol predkladaný priamo do mestskej rady, nakoľko 
z časového hľadiska je  majetkový prevod treba zrealizovať čo najskôr a nasledujúce 
zasadnutie mestského zastupiteľstva je plánované až v auguste. 
 
Ing. Lifka v tomto prípade to treba považovať za výnimočný postup. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.53/ 
 
 
 
K bodu 3U. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku v majetku Mesta Trenčín 
 
Ide o: 
zámenu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín: 
parc. č. 2119/10, tr. tr. pl. vo výmere 67 m2, parc. č. 2119/11, tr. tr. pl. vo výmere 101 m2, 
odčlenených z parc. č. 2119/9 a parc. č. 3395/22, zast. plocha vo výmere 305 m2, 
odčleneného z parc. č. 3395/2 geometrickým plánom č. 33192863-03/07 overeným dňa 
01.02.2007, vo vlastníctve Mesta Trenčín, spolu výmera pozemkov 473 m2, za parc. č. 
2117/10, orná pôda vo výmere 139 m2, vo vlastníctve fi. Teramex, s.r.o. Trenčín. Zámena 
sa uskutoční za účelom scelenia pozemkov pre výstavbu rodinných domov a prístupovej 
komunikácie.  
Rozdiel vo výmerách pozemkov 334 m2 bude riešený finančným vyrovnaním v prospech 
Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 
Cenové vyrovnanie spolu.........................................................................................501.000,- Sk 
 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 54/ 
 
 
K bodu 3V. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3V 
 
 

 15



Ide o: 
kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 3483/79 zastavaná plocha  a nádvorie 
s výmerou 202 m², zapísaného na LV č. 8264 v celosti, do vlastníctva Mesta Trenčín od Jána 
Oravca, Legionárska 50, Trenčín, za účelom majetkového vysoporiadania pozemku pod 
cestným podchodom Noviny a pod chodníkom do podchodu (podchod pre peších), za kúpnu 
cenu 500,-Sk/m².   
Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................... 101.000,-Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 nehlasovali, schválilo 
kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č.55 / 
 
 
K bodu 3W. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3W. 
 
Ide o: 
zámenu nehnuteľností: 
pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín ocenené znaleckým posudkom: 
a/ v k.ú. Trenčín 

- E-KN parc. č. 2337 orná pôda o výmere 12520 m2 v hodnote 850,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2336 trvalé trávnaté porasty o výmere 16648 m2 v hodnote 800,- Sk/m2 
- E-KNparc. č. 2414 orná pôda o výmere 7892 m2 v hodnote 750,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 17664 m2 v hodnote 650,- Sk/m2 
- časť E-KN parc. č. 2403 orná pôda o výmere 52991 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2672/1 orná pôda o výmere 1438 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2673  orná pôda o výmere 2134 m2 v hodnote 114,49,- Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2671 trvalé trávnaté porasty o výmere 5776 m2 v hodnote 114,49 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2678 orná pôda o výmere 12564 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2613 orná pôda o výmere 4328 m2 v hodnote 114,49 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/1 trvalé trávnaté porasty o výmere1386 m2 v hodnote 121,22 

Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2554/2 orná pôda o výmere 9747 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2527/2 orná pôda o výmere 3596 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2557/1 orná pôda o výmere 1856 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2595  orná pôda o výmere 6250 m2 v hodnote 121,22 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 2354/5 orná pôda o výmere 7526 m2 v hodnote 14,25 Sk/m2 
- E-KN parc. č. 2354/2 orná pôda o výmere 18496 m2 v hodnote 133,35 Sk/m2 

b/ v k.ú. Trenčianske Biskupice 
- C-KN parc. č. 321/1 orná pôda o výmere 266 m2 v hodnote 1000,- Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/9 orná pôda o výmere 734 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/33 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/31 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/29 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/27 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/25 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
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- C-KN parc. č. 636/23 orná pôda o výmere 1260 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/83 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/46 orná pôda o výmere 1107 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/73 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/50 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/69 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/53 orná pôda o výmere 1190 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/66 orná pôda o výmere 1239 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 
- C-KN parc. č. 636/37 orná pôda o výmere 253 m2 v hodnote 349,92 Sk/m2 

c/ v k.ú. Opatová 
- E-KN parc. č. 488/11 orná pôda o výmere 4384 m2 v hodnote 100,76 Sk/m2 

 
zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................204.451 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ...................................63,425.794,- Sk 
 

za 
 
pozemky vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava ocenené 
znaleckým posudkom: 
 
v k.ú. Záblatie 

- E-KN parc. č. 343 trvalé trávnaté porasty o výmere 223 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 419/2 orná pôda o výmere 251 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/1 orná pôda o výmere 72 m2 v hodnote 350,- Sk 
- E-KN parc. č. 422/2 orná pôda o výmere 163 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 807/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/14 orná pôda o výmere 24280 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/36 orná pôda o výmere 34203 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/25 orná pôda o výmere16550 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/3 orná pôda o výmere 19288 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/27 orná pôda o výmere 2045 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/29 orná pôda o výmere 481 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/2 orná pôda  o výmere 35584 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/19 orná pôda o výmere 49 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/30 orná pôda o výmere 215 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 818/21 ostatné plochy  o výmere 1159 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/11 orná pôda o výmere 41553 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/14 trvalé trávnaté porasty o výmere 2565 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/10 trvalé trávnaté porasty o výmere 3183 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/24 trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 815/28 trvalé trávnaté porasty o výmere 398 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 803/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 1529 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/19 trvalé trávnaté porasty o výmere 36 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 803/17 trvalé trávnaté porasty o výmere 798 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 1092/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 v hodnote 350,- 

Sk 
- C-KN parc. č. 801/236 orná pôda o výmere 207 m2 v hodnote 350,- Sk 
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- C-KN parc. č. 801/232 orná pôda o výmere 34 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 802/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 67 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/239 orná pôda o výmere 6 m2 v hodnote 350,- Sk 
- C-KN parc. č. 801/243 orná pôda o výmere 138 m2 v hodnote 350,- Sk 

 
zapísané na liste vlastníctva č. 766, 1449 a 1390 ako vlastník SR – Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava. 
Celková výmera pozemkov .......................................................................................186.491 m2 
Celková hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku ...................................65,271.850,- Sk 
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov bude riešený finančným vyrovnaním v prospech 
SR – Slovenského pozemkového fondu, Bratislava. 
 
Ing. Celler doplnil, že v priemyselnej zóne sa nachádzajú  aj pozemky pod komunikáciou 
a budúcimi inžinierskymi sieťami, ktoré sú  naďalej  prenajaté od Slovenského pozemkového 
fondu  na 18 rokov, ktoré na základe dohody budú takýmto istým spôsobom zamieňané, alebo 
odkúpené. Prevody bude možné uskutočniť na základe znaleckých posudkov, ktoré boli 
vypracované na všetky pozemky, ktoré sú uvedené v materiáli. 
 
Ing. Lifka upozornil, že ide o zámenu pozemkov v hodnote 63.425.794,- Sk až 65.271.850,- 
Sk. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 nehlasovali, schválilo 
zámenu nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.56 / 
 
 
K bodu 3X. Návrhu na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  

        v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových      
        priestorov, v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia    
        Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve  
        Mesta Trenčín v znení noviel 

  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3X. 
 
Ide o: 
I. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1164 v 
Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 44 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745, pozemku  parc. č. 1907/2 o výmere 
974 m2,  zapísanej na LV č. 5124, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      52/1922 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      10.679,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.225,- Sk 

Darine Vranovej, rod. Brašeňovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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V dome súp. č. 1164 Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1164 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1164“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
II. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1660 v 
Trenčíne, Ulica Gen. Viesta, orientačné číslo 1, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6288, pozemku  parc. č. 1528/71 o výmere 
163 m2 a priľ. pozemku parc.č. 1528/54 o výmere 579 m2, zapísaných na LV č. 6288, k. ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
      1.   byt č. 4 pozostávajúci z  2 obytných  miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            63/380   na   spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu  za  dohodnutú  kúpnu    
            cenu 11.474,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 61.700,- Sk  

Miroslavovi Gabajovi, rod. Gabajovi a manželke Magdaléne Gabajovej rod.                        
Svrbíkovej. 

             Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 

V dome súp. č. 1660 Ulica Gen. Viesta je spolu 6 bytov. Doteraz boli v tomto dome 
odpredané 4 byty. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1660 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt.  Kupujúci  vyhlásili, že správou spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku poveria  po nadobudnutí vlastníctva k bytu Služby pre bývanie 
s.r.o., s ktorou uzatvoria zmluvu o výkone správy. 
 
III. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2370 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 1, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, pozemku  parc. č. 2337/53 o výmere 
673 m2 a pozemku parc. č. 2315/22 o výmere  190 m2, zapísaných na LVč. 6356, k. ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 3 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             71/3653  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
             cenu 28.584,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.420,- Sk  

 Petrovi Mertanovi, rod. Mertanovi a manželke Jane Mertanovej, rod. 
Špindorovej .                              
 Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
 

V dome súp. č. 2370, Ulica Halalovka je spolu 46 bytov a 1 nebytový priestor. Doteraz bolo v 
tomto dome odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. 
č.2370 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty a 1 nebytový priestor. Na správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370“. 
Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po 
nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
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IV. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 872 v 
Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 10 , spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach  domu  zapísaného na  LV č. 2545,  pozemku  parc. č. 
1180  o   výmere  
191 m2,  zapísanej na LV č. 2545, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.     byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
             76/1187 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
             25.190,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.115,- Sk  

Eve Uhlíkovej, rod. Maňákovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 872 Ulica Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 872 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 872“. 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. 
 
V. odpredaj nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 v 
Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 40, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581, pozemku  parc. č. 1907/3 o výmere 
975 m2,  zapísaného na LV č. 5581, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
     1.    byt č. 35 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
            54/2038  na  spoločných   častiach   a   zariadeniach   domu  za   dohodnutú kúpnu  
            cenu 8.108,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.000,- Sk  
            Božene Pientákovej, rod. Turčányovej.  
            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcou bola  
            zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.  
            v znení neskorších predpisov vo výške  3.475,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1163, Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 35 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v dome súp. č.1163 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1163“. Kupujúca  vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VI. odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 1, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
314, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 6, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,49 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Ivanovi Vitálošovi,rod. Vitálošovi a  manž. Márii Vitálošovej, rod. Rožníkovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1078 na pozemku  parc. č. 614  
o výmere 481 m 2, priľahlých pozemkoch parc. č.  613/3 o výmere 656 m2,  parc.č. 613/5 
o výmere 145 m2, zapísaných na LV č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.360,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
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Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/226 na priľ.  pozemku  parc. č. 613/4 o výmere 373 
m2,     (vjazd do garáží) , zapísaný na LV č. 1578, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 8.679,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 69.039,- Sk bola zaplatená 
v hotovosti. 
 
VII. odpredaj nehnuteľného majetku - 63/1445- ín  pozemku  parc. č. 775 , zast. plocha o 
výmere 236 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 2400, k. ú. Kubra , 
Ing. Pavlovi  Vargovi, rod. Vargovi a manželke Márii Vargovej, rod. Kintlyovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 640, Ul. Žilinská v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 14 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. RIV 3606/90 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  63/1445 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 236 m2 
predstavuje 10,28 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 36,- Sk.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
Ing. Lifka položil otázku, kedy budú odpredané ostatné byty. 
 
Ing. Celler reagoval, že „keď sa občania rozhodnú, nevieme ich donútiť“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 nehlasovali, schválilo 
odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona NR SR 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov, v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 57 / 
 
 
K bodu 3Y. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Y. 
 
Ide o: 
I.  s účinnosťou od 01.07.2007 zverenie majetku Mesta Trenčín do správy: 
 
1./  Školských  zariadení  mesta  Trenčín,  m.r.o., sídlo  Kubranská  cesta č.20,  911 01  
Trenčín 

 
HIM   
invent.číslo názov obstar.cena 
7/615/1602 Kuchynka 150 cm buk 13.700,00 
7/615/1625 Stôl atypický 18.044,10 
7/615/1628 Stôl atypický 18.044,10 
 
 
 

 21



DHM 
invent.číslo názov obstar.cena 
708/91 Kontajner 3.450,10 
701/351 Stôl štvrťkruh 3.567,00 
707/68 Skriňa 1000,00 
717/132 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/74 Kreslo čalúnené 510,00 
717/75 Kreslo čalúnené 510,00 
707/236 Skrinka so sklom 2.140,00 
707/238 Skrinka jednodver. 1.440,00 
707/241 Nadstavec dvojdver. 670,00 
707/242 Skrinka - bar 2.480,00 
717/545 Stolicka cierna otocna 3.843,70 
718/73 Stolička čalúnená 355,00 
718/75 Stolička čalúnená 355,00 
717/76 Kreslo čalúnené 530,00 
717/77 Kreslo čalúnené 530,00 
707/203 Skrinka 630,00 
707/298 Skrinka jednodver. 500,00 
717/527 Polokreslo 3.505,50 
718/72 Stolička čalúnená 355,00 
718/76 Stolička čalúnená 355,00 
707/126 Skrinka dvojdver. 640,00 
701/175 Stôl kancel. 7.837,60 
701/224 Stôl kancel. 5.289,00 
701/330 Stôl polkruh 3.567,00 
707/233 Nadstavec 670,00 
707/235 Skrinka so sklom 710,00 
707/237 Nadstavec 475,00 
707/239 Skrinka 710,00 
701/357 Stôl písací 5.166,00 
701/304 Stôl kancel. 4.797,00 
701/305 Stôl kancel. 4.797,00 
717/146 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
717/147 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
717/148 Kreslo konferenčné čalúnené 1.480,00 
702/28 Stolík konferenčný 780,00 
701/226 Stôl atyp. 4.305,00 
701/340 Stôl 1100x700 3.997,50 
 

 
2./    Základnej školy, Bezručova ul. č. 66, 91l  01 Trenčín, m.r.o. 
 
HIM   
invent.číslo názov obstar.cena 
7/615/1601 Stôl zasadací 50.000,00 
7/615/1638 Tabuľa konferenčná 46.494,00 
7/615/1999 Skrinka šuplíková-komoda 11.008,50 
5/402/734182 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 37.899,90 
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5/402/734238 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734179 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 37.899,90 
5/402/734658 Monitor Philips 105S 10.455,00 
5/402/734202 PC Pentium Cel. 1GHz + moniotr + prísluš. 22.705,80 
5/402/734236 PC Pentium Cel.950MHz + moniotr + prísluš. 33.502,80 
5/402/734197 PC Pentium Cel. 1GHz + monitor + prísluš. 22.705,80 
5/402/734200 PC Pentium Cel. 1GHz + monitor + prísluš. 22.705,80 
5/402/734291 Monitor Belinea 17“ 13.078,00 
5/402/734225 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
5/402/734221 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
 
DHM 
invent.číslo názov obstar.cena 
Matrika702/0005 Konfer.stolík Atyp 1.517,00 
702/1 Stolík konfer. malý Jantar 710,00 
717/121 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
701/227 Stôl PC 5.781,00 
717/316 Sedačka 3.320,00 
717/317 Sedačka 3.320,00 
717/318 Sedačka 3.320,00 
717/319 Sedačka 3.320,00 
717/320 Sedačka 3.320,00 
717/321 Sedačka 3.320,00 
722/8 Savana dvojkreslo 3.530,00 
702/28 Konferenčný stolík 780,00 
702/27 Konferenčný stolík 780,00 
702/13 Stolík konferenčný 320,00 
717/219 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
717/245 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
717/308 Kreslo čalúnené 1.440,00 
717/132 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/133 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
707/268 Skrinka policová 1.370,00 
717/83 Kreslo koženkové bledé 1.650,00 
717/217 Kreslo Atyp čalúnené  3.550,00 
702/40 Stolík konferenčný 2.150,00 
701/228 Stôl PC 5.781,00 
715/25 Koncový oblúk ku stoli 3.567,00 
717/214 Kreslo Atyp čalúnené 3.550,00 
701/344 Stôl kancelársky 4.920,00 
701/345 Stôl kancelársky 4.920,00 
701/326 Stôl kancel. 4.797,00 
717/212 Kreslo čalúnené 3.550,00 
701/350 Stôl polkruh  3.567,00 
701/178 Kancelársky stôl 7.837,90 
710/141 Skrinka policová 6.027,00 
702/23 Konferenčný stolík 780,00 
701/225 Stôl kancel. 4.551,00 
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717/515 Polokreslo 3.505,50 
701/328 Stôl kancel. 4.920,00 
701/329 Stôl kancel. 4.920,00 
701/405 Stôl písací 5.600,00 
 

 
3./   Základnej školy, Kubranská cesta, 91l  01 Trenčín, m.r.o. 
 
HIM   
invent.číslo názov obstar.cena 
5/402/734171 PC Pentium Cel. 700MHz + prísluš. 49.519,80 
5/403/  32 PC Mend 333 37.847,10 
5/402/734242 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
5/402/734233 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
5/402/734245 Monitor Belinea 17“ 6.260,40 
 
 
4./  Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
           912 50 Trenčín 
 
HIM   
invent.číslo názov obstar.cena 
5/402/734210 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 40.134,90 
5/402/734251 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 33.428,40 
5/402/734234 PC Pentium Cel.1,2MHz + monitor + prísluš. 33.502,80 
5/402/734288 Monitor Hansol 17“ 13.078,00 
5/402/734223 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734236 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734252 Monitor Belinea 17“ 7.008,00 
5/402/734235 Monitor Belinea 17“ 6.260,00 
5/402/734222 Monitor Belinea 17“ 6.121,00 
 
 
II.  s účinnosťou od 01.07.2007 vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy: 

 
1./    Mestského  hospodárstva   a   správy  lesov,  m.r.o.,  sídlo Soblahovská 65,                    
912 50 Trenčín 
 
HIM   

 
 
 
 
 

invent.číslo názov obstar.cena 
5-402/1 Pokladňa ERP-Sharp 12 177,- 
5-392/3 Počítač Pentium 47 999,50 
7-615/1 Nábytková zostava 49 000,- 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 nehlasovali, schválilo 
nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.58 / 
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K bodu 3Z. Návrh na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Z. 
 
Ide o: 
A/ kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa 
– preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Ján Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

zapísané na LV č. 4866 ako vlastník  
Ladislav Bulko, rod. Bulko v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 261.288,- Sk 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  E-KN parc. č.  484/201  orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),  

zapísané na LV č. 4800 ako vlastník  
Anna Reháková, rod. Hučková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 55.369,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda 
o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná 
pôda o výmere 63 m2 (diel 219 GP) 
zapísané na LV č. 4800 ako vlastník  
Katarína Špačková, rod. Reháková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 14.185,- Sk 
 
5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

 25



- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník  
Anna Barincová, rod. Lazová v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP),  

zapísané na LV č. 4721 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

zapísané na LV č. 4856 ako vlastník  
Anna Binčíková, rod. Zemeková v podiele 1/75 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
7/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP) 
zapísané na LV č. 4685 ako vlastník  
Ladislav Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 6.253,- Sk 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná pôda o výmere 41 m2 (diel 
224 GP), 

zapísaný na LV č. 4685, spoluvlastnícky podiel 2/12 
- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

zapísané na LV č. 4866, spoluvlastnícky podiel ½ 
ako vlastník  Peter Bulko, rod. Bulko  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 267.541,- Sk 
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9/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Štefan Bulko, rod. Bulko v podiele 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 3.307,- Sk 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Mária Bulková, rod. Ševčíková v podiele 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP),  

zapísané na LV č. 4720, spoluvlastnícky podiel 1/8 
- novovytvorená parc.č. 468/209 orná pôda o výmere 32 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
131 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/210 orná pôda o výmere 254 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
132 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/267 orná pôda o výmere 25 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
189 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/276 orná pôda o výmere 1529 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
198 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/286 orná pôda o výmere 168 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
208 GP), 

zapísané na LV č. 4772, spoluvlastnícky podiel 1/1  
ako vlastník  Tibor Chorvát, rod. Chorvát 
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za kúpnu cenu ...................................................................................................... 1.866.660,- Sk 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Eva Chorvátová, rod. Bulková v podiele 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/203 orná pôda o výmere 320 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
125 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/262 orná pôda o výmere 989 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
184 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/271 orná pôda o výmere 680 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
193 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/281 orná pôda o výmere 49 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
203 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/312 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/1 orná pôda o výmere 103 m2 (diel 
234 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/235 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/2 orná pôda o výmere 2390 m2 (diel 
157 GP), 

zapísané na LV č. 4560 ako vlastník   
Veronika Chorvátová, rod. Ďuržová v podiele 1/1 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.094.890,- Sk 
 
14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 
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zapísané na LV č. 4856  
ako vlastník  Anna Ciranová, rod. Dužeková v podiele 6/25 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 350.336,- Sk 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

zapísané na LV č. 4266, spoluvlastnícky podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

zapísané na LV č. 4724, spoluvlastnícky podiel 1/2  
ako vlastník  Mária Halgošová, rod. Nemcová  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

zapísané na LV č. 3081, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

zapísané na LV č. 4005, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007, spoluvlastnícky podiel 1/5  
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ako vlastník  Štefan Harvan, rod. Harvan  
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.776.992,- Sk 
 
17/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 (diel 
91 GP), 

zapísané na LV č. 3406 ako vlastník   
MUDr. Oto Herman, rod. Herman v podiele 1/1  
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 489.632,- Sk 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP), 

zapísané na LV č. 4720, spoluvlastnícky podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/205 orná pôda o výmere 69 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
127 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/264 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
186 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/268 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
190 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/273 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
195 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/283 orná pôda o výmere 50 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
205 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/206 orná pôda o výmere 47 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
128 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/265 orná pôda o výmere 74 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
187 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/269 orná pôda o výmere 54 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
191 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/274 orná pôda o výmere 238 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
196 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/284 orná pôda o výmere 36 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
206 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/317 orná pôda o výmere 185 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
239 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/321 orná pôda o výmere 3 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
243 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/318 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
240 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/322 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
244 GP), 

zapísané na LV č. 4845, spoluvlastnícky podiel 1/1 
ako vlastník  Anna Holúbková, rod. Križanová  
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 1.373.021,- Sk 
 
19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Mária Ježíková, rod. Lazová  v podiele 1/15 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 17.633,- Sk 
 
20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Anna Kútna, rod. Bulková  v podiele 1/20 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 13.224,- Sk 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Jaroslav Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/90 
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za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
22/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Ladislav Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 5.877,- Sk 
 
23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Martin Lazo, rod. Lazo  v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 5.877,- Sk 
 
24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Karolína Lazová, rod. Medvedíková  v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Lila Lindovská, rod. Janáčová  v podiele 1/5 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 52.899,- Sk 
 
26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
129 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 (diel 
130 GP), 

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4846 ako vlastník   
Ing. Štefánia Skoupová, rod. Mahríková  v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 221.705,- Sk 
 
27/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda 
o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná 
pôda o výmere 156 m2 (diel 238 GP), 
zapísané na LV č. 4714 ako vlastník   
Elena Mandincová, rod. Ďuržová  v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 70.928,- Sk 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Agnesa Michalechová, rod. Tehláriková  v podiele 1/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Mária Mihálechová, rod. Lazová  v podiele 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
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30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná pôda o výmere 63 m2 (diel 
219 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/201 orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP), 

zapísané na LV č. 4800 ako vlastník   
Mária Mináriková, rod. Petríková  v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 69.554,- Sk 
 
31/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 321/83 záhrada o výmere 
55 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/56 záhrada 
o výmere 441 m2 (diel 61 GP), 
zapísané na LV č. 4574 ako vlastník   
Marta Mikulášová, rod. Spišiaková  v podiele 1/1 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 53.240,- Sk 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

zapísané na LV č. 3081, spoluvlastnícky podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

 
zapísané na LV č. 4005, spoluvlastnícky podiel 1/2 
ako vlastník  Alžbeta Nemcová, rod. Harvanová 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.724.093,- Sk 
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33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

zapísané na LV č. 4266, spoluvlastnícky podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

zapísané na LV č. 4724, spoluvlastnícky podiel 1/2 
ako vlastník  Jozef Nemec ml., rod. Nemec 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Anna Ondrášková, rod. Lazová v podiele 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 5.877,- Sk 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Anna Ondrušová, rod. Tehláriková v podiele 1/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/213 orná pôda o výmere 182 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
135 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/279 orná pôda o výmere 1191 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
201 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/289 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
211 GP), 

zapísané na LV č. 4871 ako vlastník   
Marta Polláková, rod. Polláková v podiele 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................................ 652.536,- Sk 
 
37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
Ján Rehák, rod. Rehák v podiele 3/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 449.820,- Sk 
 
38/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 397/1 orná pôda 
o výmere 533 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/1 orná 
pôda o výmere 533 m2 (diel 90 GP), 
zapísané na LV č. 3408 ako vlastník   
Mgr. Viera Ambrozaiová, rod. Reháková v podiele 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 121.950,- Sk 
 
39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

zapísané na LV č. 4007 ako vlastník   
Mária Šuleková, rod. Bulková v podiele 1/20 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 13.224,- Sk 
 
40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP), 

zapísané na LV č. 4718 ako vlastník   
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Jozef Tehlárik, rod. Tehlárik v podiele 1/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
41/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísané na LV č. 4685 ako vlastník   
Marta Tungelová, rod. Bulková v podiele 2/12 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
42/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721, spoluvlastnícky podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

zapísané na LV č. 4856, spoluvlastnícky podiel 1/75 
ako vlastník  Ivan Zemek, rod. Zemek 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
43/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

zapísané na LV č. 4721, spoluvlastnícky podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

zapísané na LV č. 4856, spoluvlastnícky podiel 1/75 
ako vlastník  Jaroslav Zemek, rod. Zemek 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
44/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 396/4 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 86 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 396/5 orná pôda o výmere 27 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 87 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/6 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 88 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/7 orná pôda o výmere 1186 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 
89 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/298 orná pôda o výmere 98 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/1 orná pôda o výmere 96 m2 (diel 
220 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/299 orná pôda o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/1 orná pôda o výmere 80 m2 (diel 
221 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/338 orná pôda o výmere 118 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 483/1 orná pôda o výmere 214 m2 (diel 
260 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/341 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 485/1 orná pôda o výmere 2440 m2 (diel 
263 GP), 

zapísané na LV č. 506, spoluvlastnícky podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 468/221 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/2 orná pôda o výmere 4608 m2 (diel 
143 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/222 orná pôda o výmere 265 m2  vytvorená GP č. 
36315583-F16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/2 orná pôda o výmere 4568 m2 
(diel 144 GP), 

zapísané na LV č. 2682, spoluvlastnícky podiel 1/1 
ako vlastník  Karol Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.005.202,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................ 16.765.385,- Sk 
 
B/ predaj nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), podiel 2/12 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
2/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 261.288,- Sk 
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3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z  pozemku  E-KN parc. č.  484/201  orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),   

podiel 1/4 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 55.369,- Sk 
 
4/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda 
o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná 
pôda o výmere 63 m2 (diel 219 GP), podiel 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 14.185,- Sk 
 
5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

podiel 1/75 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
7/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), podiel 2/12 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 6.253,- Sk 
 
 
 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
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- novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná pôda o výmere 41 m2 (diel 
224 GP),  

podiel 2/12 
- novovytvorená parc.č. 468/195 orná pôda o výmere 68 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
117 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/254 orná pôda o výmere 503 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 432 orná pôda o výmere 1016 m2 (diel 
176 GP),  

podiel ½ 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 267.541,- Sk 
 
9/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP),  

podiel 1/8 
- novovytvorená parc.č. 468/209 orná pôda o výmere 32 m2 vytvorená GP č.  

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
131 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/210 orná pôda o výmere 254 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
132 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/267 orná pôda o výmere 25 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
189 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/276 orná pôda o výmere 1529 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
198 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/286 orná pôda o výmere 168 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 445 orná pôda o výmere 2682 m2 (diel 
208 GP),  

podiel 1/1  
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 1.866.660,- Sk 
 
12/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/80 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 3.307,- Sk 
 
13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/203 orná pôda o výmere 320 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
125 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/262 orná pôda o výmere 989 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
184 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/271 orná pôda o výmere 680 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
193 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/281 orná pôda o výmere 49 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 440 orná pôda o výmere 2737 m2 (diel 
203 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/312 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/1 orná pôda o výmere 103 m2 (diel 
234 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/235 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 470/2 orná pôda o výmere 2390 m2 (diel 
157 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.094.890,- Sk 
 
 
 
 
14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

 41



- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP),  

podiel 6/25 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 350.336,- Sk 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

podiel 3/35 
- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

podiel 1/2  
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP), 

podiel 1/5  
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.776.992,- Sk 
 
17/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 (diel 
91 GP), podiel 1/1  

za kúpnu cenu ........................................................................................................ 489.632,- Sk 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
235 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/314 orná pôda o výmere 22 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/1 orná pôda o výmere 112 m2 (diel 
236 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 147 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 471/2 orná pôda o výmere 2466 m2 (diel 
158 GP), 

podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/205 orná pôda o výmere 69 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
127 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/264 orná pôda o výmere 103 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
186 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/268 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
190 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/273 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
195 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/283 orná pôda o výmere 50 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 442 orná pôda o výmere 699 m2 (diel 
205 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/206 orná pôda o výmere 47 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
128 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/265 orná pôda o výmere 74 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
187 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/269 orná pôda o výmere 54 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
191 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/274 orná pôda o výmere 238 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
196 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/284 orná pôda o výmere 36 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 443 orná pôda o výmere 674 m2 (diel 
206 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/317 orná pôda o výmere 185 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
239 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/321 orná pôda o výmere 3 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 474/1 orná pôda o výmere 186 m2 (diel 
243 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/318 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
240 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/322 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 475/1 orná pôda o výmere 241 m2 (diel 
244 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 1.373.021,- Sk 
 
19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/15 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 17.633,- Sk 
 
20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/20 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 13.224,- Sk 
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21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 2.939,- Sk 
 
22/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 5.877,- Sk 
 
23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 5.877,- Sk 
 
24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 2.939,- Sk 
 
25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/5 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 52.899,- Sk 
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26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

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

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

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

podiel 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 221.705,- Sk 
 
27/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda 
o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná 
pôda o výmere 156 m2 (diel 238 GP), podiel 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 70.928,- Sk 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),   

podiel 1/90 
za kúpnu cenu ............................................................................................................. 2.939,- Sk 
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30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  
- novovytvorená parc.č. 468/297 orná pôda o výmere 62 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/1 orná pôda o výmere 63 m2 (diel 
219 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/220 orná pôda o výmere 108 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 455/2 orná pôda o výmere 1639 m2 (diel 
142 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/339 orná pôda o výmere 134 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 484/201 orná pôda o výmere 160 m2 
(diel 261 GP),  

podiel 1/4 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 69.554,- Sk 
 
31/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 321/83 záhrada o výmere 
55 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/56 záhrada 
o výmere 441 m2 (diel 61 GP), podiel 1/1 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 53.240,- Sk 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/308 orná pôda o výmere 73 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/1 orná pôda o výmere 73 m2 (diel 
230 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/231 orná pôda o výmere 152 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 466/2 orná pôda o výmere 2970 m2 (diel 
153 GP), 

podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/199 orná pôda o výmere 638 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
121 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/258 orná pôda o výmere 2203 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 436 orná pôda o výmere 3850 m2 (diel 
180 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/200 orná pôda o výmere 584 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
122 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/259 orná pôda o výmere 2303 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 437 orná pôda o výmere 3872 m2 (diel 
181 GP), 

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ...................................................................................................... 2.724.093,- Sk 
 
33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

podiel 3/35 
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- novovytvorená parc.č. 468/304 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/1 orná pôda o výmere 42 m2 (diel 
226 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/227 orná pôda o výmere 110 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 462/2 orná pôda o výmere 2167 m2 (diel 
149 GP), 

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 91.598,- Sk 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),   

podiel 1/45 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 5.877,- Sk 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 149.939,- Sk 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/213 orná pôda o výmere 182 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
135 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/279 orná pôda o výmere 1191 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
201 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/289 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 448 orná pôda o výmere 2195 m2 (diel 
211 GP),   

podiel 1/2 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 652.536,- Sk 
 
37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 3/6 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 449.820,- Sk 
 
38/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 397/1 orná pôda 
o výmere 533 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 397/1 orná 
pôda o výmere 533 m2 (diel 90 GP), podiel 1/4 
za kúpnu cenu ......................................................................................................... 121.950,- Sk 
 
39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/309 orná pôda o výmere 99 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2 (diel 
231 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 467/2 orná pôda o výmere 3889 m2 (diel 
154 GP),  

podiel 1/20 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 13.224,- Sk 
 
40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/325 orná pôda o výmere 232 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
247 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/331 orná pôda o výmere 240 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
253 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/335 orná pôda o výmere 511 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 480/1 orná pôda o výmere 1113 m2 (diel 
257 GP),  

podiel 1/6 
za kúpnu cenu ........................................,,,,,,,,,,,,,,................................................... 149.939,- Sk 
 
41/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), podiel 2/12 
za kúpnu cenu ............................................................................................................ 6.253,- Sk 
 
42/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

podiel 1/75 
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- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

podiel 1/75 
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
43/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 468/305 orná pôda o výmere 87 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/1 orná pôda o výmere 91 m2 (diel 
227 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 220 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 463/2 orná pôda o výmere 4343 m2 (diel 
150 GP), 

podiel 1/75 
- novovytvorená parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 177 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
119 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1111 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 434 orná pôda o výmere 1995 m2 (diel 
178 GP), 

podiel 1/75 
za kúpnu cenu ........................................................................................................... 19.461,- Sk 
 
44/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- novovytvorená parc.č. 396/4 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 86 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/5 orná pôda o výmere 27 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 87 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/6 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 88 GP), 

- novovytvorená parc.č. 396/7 orná pôda o výmere 1186 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 396 orná pôda o výmere 1549 m2 (diel 
89 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/298 orná pôda o výmere 98 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/1 orná pôda o výmere 96 m2 (diel 
220 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/299 orná pôda o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/1 orná pôda o výmere 80 m2 (diel 
221 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/338 orná pôda o výmere 118 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 483/1 orná pôda o výmere 214 m2 (diel 
260 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/341 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 485/1 orná pôda o výmere 2440 m2 (diel 
263 GP), 

podiel 1/1 
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- novovytvorená parc.č. 468/221 orná pôda o výmere 292 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 456/2 orná pôda o výmere 4608 m2 (diel 
143 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/222 orná pôda o výmere 265 m2  vytvorená GP č. 
36315583-F16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 457/2 orná pôda o výmere 4568 m2 
(diel 144 GP), 

podiel 1/1 
za kúpnu cenu ..................................................................................................... 2.005.202,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 16.765.385,- Sk 
 
Ing. Celler doplnil, že zároveň sa pripravujú ďalšie majetkové prevody, týkajúce sa 
predmetnej výstavby, aby mohla príprava tejto výstavby pokračovať. 
 
Ing. Lifka  uviedol, že „ nie je dôvod nesúhlasiť, len sa chcem opýtať, či by sme mohli byť 
informovaní, koľko budú asi tie pozemky parkovať v tom medziobdobí na našom účte, lebo je 
to v tom období, keď je to ako výdaj a následný príjem, medzitým je to záťažou rozpočtu.“ 
 
Ing. Celler uviedol, že zmluva, ktorú už títo ľudia podpísali, je koncipovaná tak, že finančné 
plnenie bude realizované  do šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia. „Čiže my týmto uznesením nejdeme hneď platiť pozemky, zatiaľ ich len 
sceľujeme a následne nakoľko je dostatočná doba, bude mesto rokovať so Slovenskou 
správou ciest o uvoľnení finančného rámca.“ 
 
Ing. Lifka položil otázku,  do akého obdobia od zápisu v  na list vlastníctva  dôjde 
k odkúpeniu pozemkov Slovenskou správou ciest, Bratislava. 
 
Ing. Celler uviedol, že k odkúpeniu musí dôjsť do začiatku výstavby uvedenej stavby. Teraz 
je stav taký, že sa čaká na dokončenie štátnej expertízy, následne v priebehu mesiaca by malo 
byť začaté stavebné konanie a po skončení stavebného konania pravdepodobne na jeseň 2007 
by sa začalo s procesom výberového konania a prípravy realizácie. 
 
P. Gavenda položil otázku, či je uzatvorená zmluva so Slovenskou správou ciest, Bratislava. 
 
Ing, Celler uviedol, že zatiaľ nie uzatvorená zmluva so Slovenskou správou ciest, Bratislava, 
Došlo k podpisu zmluvy o zmluve budúcej  medzi Mestom Trenčín a  vlastníkmi pozemkov. 
Šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia dôjde k podpisu 
zmluvy. Stavebné povolenie bude právoplatné, keď Slovenská správa ciest, Bratislava, 
dohodne s Mestom Trenčín celý transfer pozemkov do svojho vlastníctva. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku. 
/Uznesenie č.59 / 
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K bodu 3Ž. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ž. 
 
Ide o: 
kúpu pozemkov v k.ú. Záblatie: 

- C-KN parc.č. 818/24 orná pôda o výmere 6903 m2 
- C-KN parc.č. 818/22 orná pôda o výmere 27491 m2 
- C-KN parc.č. 818/2 orná pôda o výmere 225 m2 
- C-KN parc.č. 1093 zastavané plochya a nádvoriá o výmere 591 m2 
- C-KN parc.č. 806 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2 
- C-KN parc.č. 801/30 orná pôda o výmere 137 m2 
- C-KN parc.č 1091/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 
- C-KN parc.č. 801/226 orná pôda o výmere 1553 m2 
- C-KN parc.č. 804/4 orná pôda o výmere 419 m2 
- C-KN parc.č. 804/6 orná pôda o výmere 8223 m2 
- C-KN parc.č. 803/8 trvalý trávnatý porast o výmere 682 m2 
- C-KN parc.č. 1092/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 
- C-KN parc.č. 815/15 orná pôda o výmere 481 m2 
- C-KN parc.č. 801/1 orná pôda o výmere 32182 m2 
- C-KN parc.č. 801/244 orná pôda o výmere 9616 m2 
- C-KN parc.č. 801/29 orná pôda o výmere 6311 m2 
- C-KN parc.č. 804/1 orná pôda o výmere 10591 m2 
- C-KN parc.č. 803/1 trvalý trávnatý porast o výmere 24813 m2 
- C-KN parc.č. 1092/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1014 m2 
- C-KN parc.č. 815/3 orná pôda o výmere 10304 m2 
- C-KN parc.č. 804/2 orná pôda o výmere 3502 m2 
- C-KN parc.č. 815/31 orná pôda o výmere 342 m2     
- C-KN parc.č. 1092/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 
- C-KN parc.č. 803/10 trvalý trávnatý porast o výmere 46 m2 
- C-KN parc.č. 807/3 trvalý trávnatý porast o výmere 5289 m2 
- C-KN parc.č. 1092/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 
- C-KN parc.č. 803/18 trvalý trávnatý porast o výmere 170 m2 
- C-KN parc.č. 803/16 trvalý trávnatý porast o výmere 3408 m2 
- C-KN parc.č. 1092/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 
- C-KN parc.č. 803/2 trvalý trávnatý porast o výmere 847 m2 
- C-KN parc.č. 801/238 orná pôda o výmere 61 m2 
- E-KN parc.č. 420/1 orná pôda o výmere 422 m2 
- C-KN parc.č. 801/245 orná pôda o výmere 3 m2 
- C-KN parc.č. 801/235 orná pôda o výmere 4870 m2 
- C-KN parc.č. 802/12 trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2 
- C-KN parc.č. 801/240 orná pôda o výmere 64 m2 
- C-KN parc.č. 801/241 orná pôda o výmere 928 m2 
- C-KN parc.č. 803/15 trvalý trávnatý porast o výmere 3735 m2 
- C-KN parc.č. 801/231 orná pôda o výmere 66 m2 
- C-KN parc.č. 801/237 orná pôda o výmere 592 m2 
- C-KN parc.č. 818/33 orná pôda o výmere 575 m2 
- C-KN parc.č. 818/35 orná pôda o  výmere 41  m2 
- C-KN prac.č. 815/17 orná pôda o výmere 2211 m2 

 

 52



spolu výmera pozemkov............................................................................................169.158 m2 
 

za účelom prípravy územia  „Priemyselnej zóny –  Trenčín, Bratislavská ulica“  
za kúpnu cenu .......................................................................................................... 350,- Sk/m2 
celková kúpna cena predstavuje .......................................................................  59,205.300,- Sk 

 
od podielových spoluvlastníkov zapísaných na liste vlastníctva č. 2145, 2146, 1389 a 1432 
pre k.ú. Záblatie, ktorí sú členmi Urbárskeho spoločenstva a lesného spoločenstva, 
pozemkového spoločenstva Trenčín – Záblatie, so sídlom Poľnohospodárska 24, Trenčín, 
IČO 34009655   
zastúpených na základe plnomocenstva 
Štefanom Bohušom – predsedom spoločenstva 
Ing. Jozefom Poláčkom – tajomníkom spoločenstva. 
 
Ing. Lifka uviedol, že celková kúpna cena pozemkov je príliš vysoká z pohľadu rozpočtu 
mesta, je to cca 5%. Aký je predpoklad doby vlastnenia pozemkov mestom, pokiaľ ich mesto 
predá ďalej? 
 
Ing. Celler sa vyjadril, že momentálne je situácia taká,  že rokovania budú ukončené 
pravdepodobne do doby konania zasadnutia mestského zastupiteľstva v mesiaci august 2007. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo kúpu 

nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín. 
/Uznesenie č. 60 / 

 
 
K bodu 3AA. Návrh na vysporiadanie majetku Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AA. 
 
Ide o: 
predaj majetku Mesta Trenčín „Plynovod, Ul. Kasárenská, Trenčín v rozsahu: STL plynovod 
PE D 63 – 291,0 m a PE D 25 –  42,0 m vrátane uzáverov vybudovaný  ako líniovú stavba na 
pozemkoch parc.č. 1307, 1403, 1404/2 nachádzajúcich sa v k.ú. Zlatovce“, Slovenskému 
plynárenskému priemyslu – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
26, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 537.355,- Sk. 
 
Ing. Celler sa vyjadril, že „ ja by som mal mechanizmus, ako k tomu pristúpiť do budúcna. 
Jednoducho nestavať plynovody. Hovorím to aj preto, lebo je tendencia určite na vás ako na 
poslancov občania, ktorí stavajú nové ulice, nové domy, mať požiadavky vybudovať to, to, to,  
všetko vrátane plynovodu. Jednoducho toto je aktivita, ktorú si musí zabezpečiť SPP a.s., my 
môžeme byť poštárom v tomto smere, dať nejaký názor k tej veci, že je to v záujme mesta, ale 
tým to končí. Jednoducho tieto veci musia skončiť, musia si to budovať majitelia 
infraštruktúry, nie mesto. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 nehlasovali, schválilo 
vysporiadanie majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.61 / 
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K bodu 3AB. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného strojného zariadenia v majteku MHSL,  

           m.r.o., Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AB. 
 
Ide o: 
odpredaj neupotrebiteľného strojného zariadenia  Montážna plošina  MP 12 LC, EČ: TN 916 
AR, v majetku MHSL, m. r. o., TN., p. Jozefovi Baginovi, bytom ul. Hviezdoslavova 25, 911 
01 Trenčín za cenu 120.000,- Sk. 
 
Popis vozidla 
EV. č. 

Č.DHM / Rok 
výroby 

Nadobúdacia 
hodnota 

Zostatková 
hodnota 

Navrhovaná  
cena  

Montáž. 
plošina 

 
TN 916 AR 

1257 / 1998 1 022 520,- Sk 0,- Sk 120 000,- Sk 

 
             Mestské    zastupiteľstvo     v     Trenčíne    hlasovaním    20    za,    1 
nehlasoval, schválilo odpredaj neupotrebiteľného strojného zariadenia 
v majetku MHSL, m.r.o, Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.62 /  
 
 
K bodu 3AC. Návrh na odpredaj technologického vozidla v majetku MHSL, m.r.o., Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AC. 
 
Ide o: 
odpredaj technologického vozidla v majetku MHSL, m. r. o., TN p. Radoslavovi Ďurechovi 
bytom Trenčianske Jastrabie 311, PSČ: 913 22,  za cenu 65.000,-Sk. 
 
 

Popis vozidla ŠPZ 
 
číslo  Rok Nadobúdacia Zostatková  Navrhovaná

    DHM výroby hodnota hodnota cena v Sk  

Š 706-sklapač 
TN 845 
AM 1008 1983 256 320,00 0,00 Sk 65.000,- 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 

technologického vozidla v majetku MHSL, m.r.o., Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 63 / 
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K bodu 3AD. Návrh na určenie výšky nájmu pre byty na Ul. Východná 6690/31 a 33 v  
           Trenčíne 

 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AD. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že „Mesto Trenčín má v porovnaní s inými obcami veľmi málo bytov, 
ktoré prenajíma. Ľudia v určitej príjmovej skupine, nie chudobní, nie sociálne odkázaní, 
dostávajú vlastne sponzorované nájomné byty, ktorých nie je dostatok, keď nemôže všetkým 
vyhovieť v priemere o 3.000,- Sk - 4.000,- Sk  lacnejšie ako dosahujú trhové ceny. Je to 
veľmi otázne. Keby mesto mohlo každému občanovi, ktorý požiada o takýto byt, ponúknuť 
toto, bolo by to správne. Takto je  ten výber  rovnaký a ani pred tým sa pravdepodobne 
nevymenili nájomníci.“ Apeloval na to, aby sa v tomto urobil poriadok, lebo dochádza 
k favorizovaniu niekoho. 
 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Trenčíne  hlasovaním  20 za , 1 nehlasoval,     schválilo  
výšku   nájmu   pre   byty na  Ul.  Východná 6690/31 a 33  v  maximálnej  výške  5% 
z obstarávacej ceny bytu v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.64 / 
 
 
K bodu 4. Návrh zmeny Štatútu mesta Trenčín 
 
Ing. Sádecký, prednosta MsÚ, predložil a podrobne informoval o  materiáli pod bodom 4. 
 
Ing. Lifka uviedol, že „logicky by som prirovnal štatút mesta k nejakej mestskej ústave alebo 
k niečomu podobnému. Je zlé, že nemá formu VZN, tak sa potom budem vyjadrovať k VZN. 
Mrzí ma, že vlastne neexistuje ten postup, to sa volá  zásady VZN, že neexistuje ten postup, 
že vlastne som sa dozvedel, že sa bude meniť štatút, že neexistuje komunikačný kanál na to, 
lebo k štatútu by som mal viacero výhrad, ktoré by som rád povedal. Chcem poukázať na 
jednu vec teda na dva momenty, ktoré sú tu skryté a ktoré považujem za politikum a to je 
odhliadnuc od osoby navrhovateľa, to je ten moment v podstate, keď som sa dostal do dvoch 
komisií a na základe toho, že niektorí ľudia nevedia zniesť podľa tých rečí moju existenciu 
v komisii a moju prácu v komisii na základe čoho som aj odstúpil. Tak sa to zapracovalo do 
štatútu mesta, môže byť na to taký pozitívny pohľad, akú mám ja veľkú silu, môže byť na to 
taký aj pohľad aký je niekto slaboch, ale to je v poriadku. No a druhá vec predpokladám, že 
a to som naznačil aj pánovi predkladateľovi, pánovi prednostovi som kvôli tomu volal, 
zrušenie toho rozpočtu ako VZN sme spravili, už myslím v októbri, lebo v auguste minulého 
roku a v podstate teda nastáva stav, že my sme aj rozpočet v minulom roku schvaľovali 
nadpolovičnou väčšinou, napriek tomu, že bol vtedy prijatý úzus, ktorý navrhoval primátor 
Celler, že rozpočet je VZN. To znamená, že my ideme v tom medziobdobí od októbra do dnes 
v nejakom lokálnom právnom vákuu, lebo stále platilo v štatúte, že rozpočet je uzákoňovaný 
VZN a na druhej strane už sme rozpočet neuzákoňovali VZN na konci minulého roku, aj sme 
dokonca niečo k tomu prijali, takže toto by som žiadal preveriť aj keď to prejde. Druhá vec 
došlo k zmene štatútu mesta na poslednom zastupiteľstve, táto zmena to bol návrh pána Boca, 
nebola zakomponovaná do toho, čo je tu, že môžu byť tí členovia predsedami komisií. Čiže 
my sme mali pred prvým zastupiteľstvom jeden štatút mesta, potom sa doňho prilepila zmena 
Tona Boca a my sme to dostali bez tejto zmeny sem a znova to komponuje týmto a chcem 
povedať, že čl. 18 /1 / citoval znenie /, je len urobenie nepredišnosti vlastne mestskej rady 
ľubovoľnou garnitúrou politických strán z toho dôvodu, že zákon 369 hovorí, že členovia 
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mestskej rady sú volení, to znamená z pohľadu matematiky a logiky, sa hovorí, členom 
mestskej rady môže byť uvoľnený poslanec, viceprimátor alebo predseda komisie, to máme 
stanovené aj doteraz a musí prejsť voľbou, čiže to je postačujúca nie nutná podmienka. 
Myslím si, že čl. 18/1 je zmätočný. Toto sú moje pripomienky k tomu, preto sa zdržím, 
myslím si, že aj tak je to dohodnuté, prejde to, potom si to ja ďalej bližšie zanalyzujem.“ 
 
P. Babič sa vyjadril, že tento materiál je veľmi závažný a predpokladá, že sa do diskusie 
okrem poslanca Ing. Lifku a neho prihlási viacero ľudí. Tento materiál by nemal mať právne, 
štylistické a funkčné „zádrhely“. Je rád, že sa tento materiál dostal na rokovanie mestského 
zastupiteľstva pretože „ja som sa po štyri roky snažil za úradovania pani prednostky, som sa 
snažil interpeláciami domôcť toho, aby sa tento materiál vôbec dostal na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, nebolo tomu tak. Ja si myslím, že zmenou osoby na tomto poste sa aj zmenil 
prístup k tejto problematike, čo ma teší a čo skutočne úprimne vítam. Tento návrh nechcem 
byť veľmi kritický, alebo nechcem hovoriť o tom, že hľadať na tomto návrhu, alebo na tomto 
materiáli len chyby, ale fakt je ten, že tento návrh nebol konzultovaný vo VMČ a nebol 
konzultovaný ani v komisiách a považujem ho trošičku za nedopracovaný v tom zmysle, že 
existujú určité algoritmy, ktoré sa v jednotlivých článkoch dosť nechcem povedať, že 
vylučujú, ale sú protirečivé a nie sú jednoznančné. Ako naznačil kolega   Lifka ide naozaj 
o čl. 18, kde sme pôvodne ...môžu byť členmi mestskej rady..., nahradili ...Predseda komisie  
je vždy členom mestskej rady..., pričom čl. 18 ods. 1 hovorí ...Mestská rada je zložená 
z poslancov mestského zastupiteľstva tak, že jej členmi sú predsedovia komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorých do mestskej rady zvolilo mestské zastupiteľstvo... . Takže áno lebo 
nie? To znamená, je vždy, alebo nemusí byť vždy? Ja budem konkrétny. Samozrejme, že 
týchto momentov je tu dokonca viacej, ale nebudem týmito vecami zdržovať, skorej sa 
upriamim na to, čo ma zaujíma najviac a čo  je pre mňa olivovou ratolesťou v súvislosti 
s tým, že niekedy bola táto tematika nazvaná, ja sa za to nehnevám suchou ratolesťou 
jednania tohto slovútneho zhromaždenia. Takže ten čl. 18 ods. 1 ja by som navrhoval takéto 
znenie ...Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva tak, že jej členmi sú 
zástupca primátora, uvoľnení poslanci, ak bola táto funkcia zriadená, predsedovia komisií 
mestského zastupiteľstva a predsedovia VMČ, ktorých do mestskej rady schválilo mestské 
zastupiteľstvo... .“  
Vyjadril sa k čl. 20 ods. 2 „...VMČ reprezentujú obyvateľov  mestskej časti a podieľajú sa 
samospráve mesta..., táto veta je vylúčená  zároveň jednou skutočnosťou, že VMČ nie je 
jednoducho zastúpená v rade mesta, čím vlastne  sa nepodieľa na samospráve mesta.“  
Na základe uvedeného navrhuje ďalej zmeniť čl.18 ods.1 nasledovné „...počet členov 
mestskej rady je odvodený od počtu komisií a výborov mestských častí, nie vyšší než 
dvanásť... . V zákone o obecnom zriadení sa hovorí, že mesto,  mestské zastupiteľstvo si môže 
upraviť komisie a počet komisií a počet riadiacich orgánov podľa vlastného uváženia, takže 
nehovorme o nejakom rozpore so zákonom, pretože budem citovať čl.19 ods. 2, to čo už 
spomínal kolega Lifka, ...Poslanec mestského zastupiteľstva a ďalšia osoba zvolená mestským 
zastupiteľstvom z radov odborníkov môže byť členom jedinej komisie zriadenej podľa § 15 
zákona 369/1990 Z.z., to sa nikde nepíše, že môže byť členom jednej jedinej komisie. To je 
vec zase komisie zriadenej podľa § 15 č. 369/ 1990 Z.z. Dovolím si pokračovať. Členov 
mestskej rady volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie a tuná ďalšiu vetu si 
dovolím doplniť ...Mestskú radu prípadne niektorého člena môže mestské zastupiteľstvo 
kedykoľvek odvolať náhradou za iného... . Technická poznámka. Ďalej by som  prosil zmeniť 
...V zložení mestskej rady sa prihliada za politické zloženie mestského zastupiteľstva..., nie, ... 
sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve... . 
„V čl. 19. ods. 2, to sme hovorili tento citát návrhu zmeny štatútu mesta, ja by som  ho doplnil 
ešte ...Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 
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mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, ktorých počet v komisii je nižší, než počet 
zvolených poslancov odbornej komisie... . Dôvodom je to, že sa môže stať, že my si budeme 
mať v komisii štyroch ľudí a odborníkov bude šesť. V inej, teraz to nechcem politizovať 
a nechcem hovoriť o politickom lobbingu, ale  jednoducho je možné, že v takomto prípade by 
zvolení poslanci vlastne ťahali za kratší koniec. 
Čl. 20 ods. 6 ...Na čele VMČ  je predseda, ktorý je členom výboru zvolený výborom. Tuná by 
som dodal to, čo nadväzuje na predchádzajúci môj návrh zmeny ...Predseda VMČ je vždy 
členom mestskej  rady... . Tak ako sa píše v advekvátnom odstavci, nemám to tu, nevidím to 
pred sebou, že ...Predseda komisie je vždy členom mestskej rady... . 
Čl. 20 ods. 20 sa vypúšťa. Poprosím, ak by som mohol hneď na mieste, pretože tento krok sa 
neuvádza v dôvodovej správe, myslím, že ani sa nemôže uvádzať v dôvodovej správe, pretože 
tento krok je podľa mňa nelogický už len z toho titulu, že v čl. 2 ako som citoval, ...VMČ 
reprezentujú obyvateľov mestskej časti  a podieľajú sa na samospráve mesta, z čoho vyplýva, 
čl. 20, kde citujem, ...Predsedovia výborov mestských častí tvoria radu výborov mestských 
častí, ktorá je poradným orgánom zástupcu primátora. Zasadnutia rady VMČ zvoláva 
zástupca primátora podľa potreby najmenej však jedenkrát za mesiac... . Veľmi dôležité 
ustanovenie a veľmi dôležitý moment a znenie Štatútu mesta Trenčín. Ak by táto to teraz 
neberte ako vydieranie, ale ako logický postup, ak by môj návrh ponechania tohto čl. 20 
prešiel, sťahujem všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré som uviedol predtým.“ 
 
Ing. Lifka  sa vyjadril, „ že keď otvárame vec ako je štatút, bolo by dobré, aby sa to 
neotváralo takto ad hoc, lebo ja som chcel len jednu vec, ktorú som si teraz všimol. Pozrime si 
čl. 23 čl. 3 štatútu, máte to tam. Keď už mienime meniť zmeny, tak predpokladám, že si to 
nikto nevšimol doteraz čl. 23 / 3. Ako sa volá mestská polícia, ktorú máme v Trenčíne? 
Mestská polícia v Trenčíne sa volá Mestská polícia v Trenčíne. Pozrite sa čo má on napísané -  
Trenčín Mestská polícia. My nemáme ani takéto veci v štatúte spravené. Tam tých zmien by 
bolo viac a otvárame tu ad hoc niečo. Prosím, ja neviem jak sa toto spraví, sadnime si nad ten 
štatút všetci, vychytajme si tam veci, podrobme to tomu a netvárme sa, že jediný orgán, ktorý 
toto prejednal mestská rada, má na to puvolár, tlačiť do hlavy kaleráby, že to takto má byť. 
Takáto vec ako  keď máme my jeden názov, ktorý formálne nie je právne nie je správne na 
tých veciach, tak čo teraz spravíme? Ja ani nerobím návrh tej zmeny. Budeme to volať 
Mestská polícia v Trenčíne,  že zmeníme všetko, alebo premenujeme štatút?“ 
 
Ing. Celler reagoval, že podľa zákona o obecnej polícii existuje len mestská polícia bez 
prívlastkov. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že Štatút mesta Trenčín by mal mať formu VZN. 
 
Ing. Krátky vyjadril sa k návrhom pána Babiča, že z pohľadu odborných komisií a ich účasti 
v mestskej rade, dáva vždy  prednosť odbornosti. Účasť predsedov VMČ v mestskej rade bolo 
už prejednávaná. Kuratelu by nad týmto mal mať zástupca primátora, iniciatívou by malo byť 
stretávanie sa so zástupcom primátora, aby boli prezentované a vypočuté názory predsedov 
VMČ. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu p. Babiča – zachovať čl. 20 v pôvodnom znení: 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Trenčíne  hlasovaním 7 za, 7 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, 2 nehlasovali, neschválilo návrh p. Babiča. 
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2. Hlasovanie o pôvodnom návrhu: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo zmenu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 65/ 
 
 
K bodu 5. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil  a podrobne informoval o materiáli  pod bodom 5. 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta,  predložil Stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2006. 
Konštatoval, že hospodárenie mesta  a vývoj dlhovej služby v roku 2006 je v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách a predkladaný materiál má všetky náležitosti, tak ako ich 
ukladá citovaný zákon, ktorým sa riadi zostavenie záverečného účtu mesta za rok 2006. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril „ ja sa chcem opýtať práve kontrolóra na  súlad záverečného účtu mesta 
s VZN č. 8/2005, časť 5 čl. 13 – Tvorba a použitie rezervného fondu, v nadväznosti na 
existenciu  toho paragrafu  s rozpočtovými pravidlami. V záverečnom účte som  nenašiel 
tvorbu rezervného fondu, lebo podľa ods. 1 ...Mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej 
mestským zastupiteľstvom... . Minimálny ročný prídel do fondu je 10% prebytku 
hospodárenia, to znamená, že keď bol prebytok nejakých 38.260.000,- Sk do rezervného 
fondu malo byť pridelených 3.826 000,- Sk.“ 
 
Ing. Bičan reagoval, že na str. 96 Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2006  sa nachádza 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín na rok 2006. 
 
Ing. Krátky uviedol, že vidí pozitívum v znížení bankových úverov, čo mu však je trochu 
nezrozumiteľné, je zloženie krátkodobých záväzkov. Požiadal, aby na nasledujúcom zasadnutí 
finančnej a majetkovej komisie boli zodpovedané  zo strany MsÚ v Trenčíne otázky, týkajúce 
sa  zloženia krátkodobých záväzkov, „či je to už z vystavených  faktúr, alebo sú to aj 
dlhodobé záväzky, alebo záväzky vznikajúce zo zmlúv o dodávke služieb a podobne aj na 
obdobie celého roka. Čo sa chápe ako krátkodobé?“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo 

 
1.  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006 s nasledovným výrokom: 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 

2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného 
stavebného úradu v Trenčíne za rok 2006 v zmysle textovej časti na str.  96. 
/Uznesenie č. 66 / 
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K bodu 6. Návrh na použitie rezervného fondu a zmenu rozpočtu na rok 2007 
 
P. Vaňo, zástupca primátora,  predložil a informoval o  materiáli pod bodom 6. 
 
Ing. Bičan , hlavný kontrolór mesta, predložil  stanovisko hlavného kontrolóra mesta – 
ústne. 
Uviedol, že vzhľadom na to, že zákon o obecnom zriadení v § 3 ods. 4 ukladá povinnosť obci 
poskytnúť nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzu spôsobenú živelnou pohromou, 
haváriou, alebo inou podobnou udalosťou a nie je úplne presne stanovené ako formou má byť 
daná,  súhlasí s touto zmenou rozpočtu, ale odporúča, aby poskytnuté  finančné prostriedky 
boli splatné do konca rozpočtového roka. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že “toto je taká háklivá téma, lebo každý kto sa bude k tomuto 
vyjadrovať, sa automaticky dostane do pozície, že týmto ľuďom nepraje.“ Citoval znenie 
zákona o obecnom zriadení § 3 ods. 4. „  Zákon nestanovuje, že by sme mali stanovovať 
finančnú pomoc. Ja chcem povedať, že dokonca poznám jedného z majiteľov tých bytov, 
takže viac – menej by som mal byť teraz za, že takéto niečo poskytneme. Ja sa domnievam, že 
takýmto spôsobom otvárame pandorinu skrinku, pretože sú to novopostavené byty, ktoré 
neboli nejaké sociálne, vlastnia ich ľudia, ktorí majú normálne príjmy a za to, že pri oprave 
strechy  konkrétna osoba, ktorá mala byť poistená, keď zaviní problém, zavinila požiar, my 
teraz ideme, za tohto zaviniteľa niečo riešiť. Chcem povedať, nakoľko sa nám stala teraz 
v sobotu taká podobná vec, zistili sme že náš účet za vodu bol 61.000,-Sk, neviem ako, je to 
viz major, je to riešené poistnou udalosťou. Tak isto sme majitelia domu, nežiadame o žiadnu 
pomoc. A my si musíme povedať, kedy by mala byť taká pomoc. Pred neviem  koľkými 
rokmi nám padla hradná stena, vtedy sme museli tým ľuďom zabezpečiť prístrešie. Ja toto 
nevnímam nijak ináč ako populistické gesto, pretože tie byty mali byť poistené a tí ľudia si to 
mali riešiť. To nie sú sociálne prípady a ja si myslím, že toto nie je dobrá cesta. A ak sa za 
toto odhlasuje, tak potom si môže ktokoľvek, keď sa mu stane vec, viz major žiadať mesto 
o finančnú pomoc, pretože ja nemám dôvod to poskytnúť jedným a druhým to potom 
odopierať. Toto je taký exkurz do toho pozadia, čo si myslím, ako by sa mali využívať 
peniaze daňových poplatníkov a ako nie. Tam kde nefunguje trh, môže pôsobiť redistribúcia, 
ale nie ad hoc.“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 1 proti, 7 sa zdržali 
hlasovania, 3 nehlasovali, neschválilo použitie rezervného fondu a zmenu rozpočtu na 
rok 2007 v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 67/ 
 
 
 
K bodu 7. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného priestranstva  

      v mestskej časti STRED 
 
Ing. Sádecký, prednosta MsÚ, predložil  a podrobne informoval o materiáli pod bodom 7.  
 
P. Babič vyjadril názor, že mu nevyhovuje názov Ul.  Ku štvrtiam, ďalej navrhuje zmeniť 
názov Mariánske námestie na Mariánsky vrch, ktorý vychádza aj z tradície. Vždy sa hovorilo 
o Mariánskom vrchu a naviac po diskusii s urbanistami, táto lokalita nespĺňa urbanistické 
atribúty. 
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Čo sa týka  pomenovania Ul. Štastná, je to  podľa jeho názoru prekvapivé, nakoľko nevie, či 
by spoločnosť LUGERA & MAKLER mala určovať takéto zmeny. 
Súhlasí s pomenovaním Ul. Vojtecha Zamarovského a myslí si, že týmto smerom by sa malo 
uberať určovanie názvov ulíc v meste. 
 
P. Vaňo uviedol, že podľa zákona je možné používať pomenovania ulica, námestie, vozovka 
a krajnica. Nie je preto možné akceptovať návrh s  názvom vrch. 
 
P. Babič reagoval, že v tom prípade navrhuje názov Mariánska ulica. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že  podľa Vyhlášky ministerstva vnútra  SR č. 31/2003, čo konzultoval 
aj PHDr. Kavsničkom, má názov spĺňať podmienku, aby bol schválený v štátnom jazyku. 
Štátny jazyk nepozná v tomto prípade tvar Hviezdová, pozná tvar Hviezda. Navrhuje zmeniť 
názov z Ul. Hviezdová na Ul. Hviezdna, nakoľko návrh  pomenovania Ul. Hviezdová nespĺňa 
kritériá uvedenej vyhlášky. „Táto vyhláška podľa ktorej jedinej sa postupuje, pozná len pojem 
ulica a verejné priestranstvo. Neviem odkiaľ  viceprimátor má  tie veci, nespomína ani 
krajnicu ani takéto veci.“ 
 
P. Vaňo uviedol, že tieto názvy vyplývajú zo zákona. 
 
Ing. Lifka uviedol, že „táto vyhláška podľa ktorej sa postupuje, pozná len ulicu, alebo verejné 
priestranstvo. Keďže by sme vytvorili námestie, ktoré má jednu prístupovú cestu, druhá cesta 
býva zamykaná a má tri súpisné čísla, Karner, Matúšovu 2, farský úrad a kostol, neviem, kde 
by  spadal ešte ten druhý, ten byt toho farára.  Bolo by to také nelogické, čiže tam by sa mohlo 
a tam by som nechal fóra KDH, pretože títo majú k tom a preto som volal aj s pánom 
Kvasničkom, aby sme vychádzali z niečoho, či by sa to volalo Na Mariánskom vŕšku, alebo 
Ul. Na Mariánskom vŕšku, alebo Pri Mariánskom vŕšku. Niečo také. Nemuseli by sme mať 
vŕšok. Tým pádom my by sme naplnili logiku celého poslania,  že ulice nemôžme 
pomenovávať len tak. Námestie s troma číslami to je taký výsmech, to skôr poukazuje na našu 
malosť, čiže neviem, neviem,  keby sme sa dopracovali, že napríklad  Na Mariánskom vŕšku, 
potom by sme to znelo tak trebárs Rímsko - katolícky farský úrad, Na Mariánskom vŕšku. 
Teraz je to Matúšova 2, bude to asi 1 alebo 2, tak by to malo nejaký význam. Takže  druhý 
a škoda, že tu nie je Marián Kvasnička, ja som včera sa s ním bavil a hovoril, že by s tým 
nemal problém a neviem, či sa spojil so svojimi kolegami, takže sa tu k tomu nikto neozval. 
Takže ten druhý návrh je namiesto Mariánske námestie, dať historický názov vychádzajúci 
z toho Marinberg, Na Mariánskom vŕšku. Tie druhé veci už by boli len otázkou vkusu, tak tie 
sa nevyjadrujem.“ 
 
Ing. Sádecký reagoval, že čo sa týka názvov Ul. Hviezdna  a Ul. Hviezdová, má k dispozícii 
list z  Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra  Slovenskej akadémie vied, ktorý vypracovala pani Mgr. 
Iveta Vančová. Je tu komentovaná požiadavka Mestského úradu v Trenčíne o preskúmanie 
podnetu, ktorý súvisí s návrhom na pomenovanie ulice Hviezdová. 
Citoval z listu  „...Z jazykového hľadiska však nemožno odmietnuť ani podobu prídavného 
mena hviezdový, ktorá sa dnes už takmer nepoužíva, no v minulosti sa spolu s prídavným 
menom hviezdny uvádzala i napríklad v prvom zväzku Slovníka slovenského jazyka z roku 
1959 ako termín z oblasti architektúry v spojení  hviezdová napríklad  hviezdová klenba vo 
význame v podobe hviezdy.“ 
Doplnil, že zákon o obecnom zriadení hovorí, že tieto názvy musia byť navrhované 
s prihliadnutím na históriu mesta a v súlade s pravidlami  slovenského pravopisu. Čo sa týka 
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druhej pripomienky, týkajúcej sa Mariánskeho námestia, je rozhodnutie v právomoci 
zastupiteľstva. 
 
P. Holubek uviedol, že  podľa jeho názoru nie je nič čudné na tom, ak je  návrh na  
pomenovanie Ul. Štastná odvodený od názvu stavby HAPPY HAUSE, ktorá sa nachádza 
v tejto lokalite. 
 
Ing. Lifka uviedol, že keďže existujú dva tvary názvu prikláňa sa skôr k názvu Hviezdna ul. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu p. Babiča – zmeniť názov z „Mariánske námestie“ na 
“Ul.  Mariánska“: 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 6 proti, 5 sa zdržali hlasovania, 3 
nehlasovali, neschválilo návrh p. Babiča. 
 
 

2. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – zmeniť názov z „Ul. Hviezdová“ na „Ul. Hviezdna“ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 5 proti, 5 sa zdržali hlasovania, 2  
nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 

3. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – zmeniť názov z „Mariánske námestie“ na „Ul. Na 
Mariánskom vŕšku“: 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 6 proti, 3 sa zdržali hlasovania, 3  

nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 
4. Hlasovanie o pôvodnom  návrhu: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 3 sa zdržali hlasovania,  

schválilo VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti 
STRED  v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 68/ 
 
 
K bodu 8. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

    Mesta Trenčín č. 8/2005 o miestnych daniach  a miestnom  poplatku za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil  a podrobne informoval o materiáli pod bodom 8. 
 
Ing. Lifka uviedol, že sa doteraz  nemal možnosť vyjadriť sa k tomuto VZN a preto by rád 
vyjadril pripomienku. „Zákon o trvalom pobyte občanov zabezpečil skutočnosť, že na meste 
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je 130 občanov, ktorí majú pobyt tu. To sú tí bezdomovci. To je 130 občanov, ktorí majú 
podľa VZN, lebo majú  pobyt v Trenčíne, platiť smeti a keďže sú to  ľudia, ktorí nemajú 
fyzicky doručiteľnú adresu, mestskému úradu bude do budúcna, lebo takýto počet ľudí sa 
bude zväčšovať, pretože to sú všelijaký títo mŕtve duše, ktoré boli ešte všelikde nahlásené 
a my im môžeme rušiť tento pobyt, tak sa bude vlastne zväčšovať počet nevymožiteľných 
týchto výmerov. Každý nevymožiteľný výmer nám zakladá problémy a keďže sú to sociálni 
ľudia a ešte druhý prípad sú tí ľudia, ktorí sú imobilní v domovoch dôchodcov, tak navrhujem 
v čl. 26 ods.1 doplniť vetu  ...preukáže svoju sociálnu núdzu a odkázanosť na existenciu 
z verejných prostriedkov ( bezdomovci a bezvládny v domovoch dôchodcov)... 
Títo ľudia nie sú šetrení z hľadiska výmeru odpadkov a keďže my máme všetky tieto 
poplatky, čo sa týka parkovania, daň z nehnuteľností a výber odpadkov v jednom VZN, tak si 
dovolím dať tam tento návrh.“ 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – doplniť vetu  v čl. 26 ods. 1 písm. c/   ....odpustiť 
poplatok občanovi, ktorý preukáže svoju sociálnu núdzu a odkázanosť na existenciu 
z verejných prostriedkov ( bezdomovci a bezvládny v domovoch dôchodcov)... 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 2 proti, 8 sa zdržali hlasovania, 3  

nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 

2. Hlasovanie o pôvodnom návrhu: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 4 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo VZN Mesta Trenčín č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
Mesta Trenčín č. 8/2005 o miestnych daniach  a miestnom  poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 69/ 
 
 
 
K bodu 9. Návrh novelizácie Poriadku odmeňovania mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 9. 
 
P. Dobiaš položil otázku v súvislosti s čl. 22 ods.  7, či je  táto suma stanovená  vrátane 
odmien za vykonanie sobášnych obradov. 
 
P. Vaňo odpovedal, že táto suma nesúvisí s vykonávaním obradov. 
 
P. Dobiaš navrhol   v čl. 22 ods.  4  vypustiť formuláciu ...Odmena sa poslancovi nevyplatí 
ani v tom prípade, keď nie je MsZ resp. mimoriadne MsZ uznášaniaschopné... . 
Zdôvodnil to tým, že „v prípade že nejaká skutočnosť, napr. epidémia znefunkční mestské 
zastupiteľstvo, budú  na zasadnutí  prítomní napríklad iba traja alebo šiesti  poslanci. Ale 
práca poslanca nespočíva iba v mačkaní tlačítok. Práca poslanca spočíva  aj v práci   v 
komisii, výbore mestskej časti, poslaneckom klube a hlavne v kontakte s občanmi.“  Považuje 
za vhodné vypustiť  vyššie uvedenú  formuláciu, nakoľko jej ponechanie by považoval za 
„akýsi kolektívny trest za znefunkčnenie zastupiteľstva.“ 
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MUDr. Sámel pokladá pripomienku pána Dobiaša  za relevantnú. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že „bude to teraz znieť  trošku v rozpore s tým, že sa tu vždycky 
vyjadrujem tak skrblícky o tých peniazoch, ale chcem vychádzať z jednej logiky. Dnes 
predpokladám, že tu nás  sedí dvadsať ako poslancov. Sedí tu poslanec Vaňo, sedí  tu 
poslankyňa Fabová a nesedia tu v pozícii toho, kde boli prevolení, akoby som povedal 
v nejakom druhom skrutíniu, že zastupiteľstvo im udelilo nejaké právomoci. Keďže vlastne 
celé toto, že vlastne o tomto diskutujeme, čo je nutné, lebo len tak nejak podchvostne si 
schváliť odmeny, nezodpovedá ani tomu, že si vážime poslanecký mandát, chcem povedať, že 
považujem za nefér  voči komukoľvek ako obyčajnému poslancovi, alebo viceprimátorovi, 
aby on bol ukrátený na odmeňovaní ako poslanec. My sme týchto ľudí kopli do zadku, poď 
robiť teraz viceprimátora, poď robiť uvoľneného poslanca. To je akože ich zamestnanie, aj 
keď sa to tak nevolá, ale poslancami akoby som povedal, analógia toho, poslancami sú tak, či 
tak. Čiže ja by som, samozrejme ani dopad na rozpočet to taký nemá, ja som si to pozeral, my 
keď by sme aj toto spravili, ten dopad na rozpočet nie je taký, že by prevýšil tú sumu, ktorá je 
vyplácaná aj s odmenami primátor, viceprimátor, poslanec. Tak by som navrhol dať preč v čl. 
22 ods.1 slová ...okrem zástupcu primátora a poslancov dlhodobo uvoľnených na výkon 
funkcie...“ 
  
MUDr. Sámel reagoval, že  odmeňovanie  funkcionárov mesta sa riadi podľa iných pravidiel  
v zmysle  zákona o obecnom zriadení. „Tento materiál rieši  obidva  problémy. Tá prvá časť 
rieši odmeňovanie týchto  funkcionárov. Ich odmeňovanie sme už riešili a toto odmeňovanie 
každoročne roky rokúce čo som tu, tretie volebné obdobie, pravidelne viceprimátor, uvoľnený 
poslanec, vtedy ešte neexistoval pred ôsmimi rokmi, teda v minulom volebnom období 
samozrejme existoval, pravidelne  tie odmeny dostávali. To akým spôsobom ich budú oni 
dostávať, či ich budú dostávať stále štvrťročne, alebo tak ako je tu napísané, že mestské 
zastupiteľstvo môže delegovať na mestskú radu tú právomoc, že aj im budú vyplácané 
odmeny mesačne, lebo tam to máš, ja neviem v ktorom je to článku, zrejme si si to nevšimol, 
ale v tej prvej časti v čl. 21 ods. 5 ...Mestské zastupiteľstvo môže uznesením delegovať 
právomoc schvaľovať mesačné odmeny primátorovi mesta, zástupcovi primátora a hlavnému 
kontrolórovi na mestskú radu... To znamená, že títo funkcionári majú platové pomery zo 
zákona vyriešené, týmto našim poriadkom odmeňovania majú vyriešené aj odmeny. Čiže ja 
nevidím dôvod, keď mi teraz v druhej časti riešime odmeňovanie poslancov, čo je diametrálne 
odlišná vec, pretože tam nie je v zákone nikde napísané, že poslancovi náleží od mesta plat. Je 
tam napísané, akým spôsobom môže si uplatňovať náhrady ušlého zisku a podobne Ale keby 
sme prijali to, čo ty hovoríš, prakticky my týchto funkcionárov ako poslancov budeme potom 
odmeňovať ešte raz, lebo oni majú plat a majú odmeny. A ty by si im dal v podstate ešte 
nejaký príjem.“ 
 
Ing. Lifka reagoval, že „ poslancom ako takým nech sú akokoľvek, prináleží odmena, tam 
nevidím rozdiel. V tej druhej veci vidím rozdiel, lebo oni dostávajú plat a vlastne prémie. Ale 
chcem povedať, že čo som si nevšimol a to si ma na to naviedol ty, čl. 21 to mi ušlo. A to sa 
divím ako, či mestská rada má zrazu nejakú väčšiu právomoc, aby utajovala pred verejnosťou 
rozdeľovanie verejných financií a schvaľovanie odmien primátorovi mesta, zástupcovi. Prečo 
by sme mali, môžeme  uznesením delegovať právomoc, vždycky je to škandál, že tuto vystúpi 
Szép, alebo minule ty a keď sa dajú tie odmeny, prečo to ideme schovávať do mestskej rady. 
Máme začať na mestské rady chodiť? Toto je nepekný ťah, bohužiaľ ja som  si to nevšimol 
ani na finančnej komisii Bol by som ťa o tom informoval. Toto sa prieči s tým, ako by som 
chcel fungovať.“ 
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MUDr. Sámel reagoval, že „ pochopil si to ináč, lebo si to pochopil v časovom strese. Práve 
preto, že si si to nevšimol ten článok. Ten úmysel bol presne opačný, pretože keď môžeme 
odmeňovať mesačne poslancov, nejde o to, ale vysvetlím, keď môžeme mesačne odmeňovať 
poslancov,  vieš, ak odmeňujeme niekoho na konci roka jednorázovo, tak je to vždy veľká 
suma,   ktorá potom vytvára  ten mediálny boom okolo toho a tú hystériu a podobne. A práve 
preto je tam tento článok vložený len ako možnosť, aby sme sa v budúcnosti zamysleli nad 
tým, či to nie je rozumnejšie riešenie, dávať aj týmto funkcionárom odmeny normálne, 
priebežne a potom to nebudú také čiastky, ktoré ľuďom drásajú žily. Išlo len o to, práve 
naopak, nemyslím si, že je to niečo nejaké skryté, alebo podobne. Ostatne je to možnosť 
zastupiteľstva delegovať, alebo nedelegovať.“ 
 
Ing. Lifka uviedol, že  „slovami zákona 369 na odmenu poslanec nárok má túto, a tá druhá 
presúva právomoci viac - menej poslušného viceprimátora, alebo tak motivovať, aby bol 
lepší. Toto by malo byť defoltom, aby človek mohol slobodne rozhodnúť. Ale keď vidím, že 
to tak nie je, tak ja to sťahujem, mne to je jedno.“ 
 
Mgr. Pavlík sa vyjadril, že  „mne vadí, akým spôsobom riešime tento problém a uznávam, že 
to problém je. Vadí mi na tom to, že napríklad pokiaľ ide o poslancov národnej rady, tak sú 
stanovené presné kritériá od čoho sa ich mesačná odmena, plat, neviem, od čoho sa odvíja. Od 
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pokiaľ ide o primátora, tak tomu 
určujeme plat my mestské zastupiteľstvo. Zástupcovi primátora, uvoľnenému poslancovi, 
kontrolórovi tam sú nejaké zákonné kritériá, podľa ktorých mu je stanovený plat. Iba my sme 
sa dostali do takej nejakej  a pre všetkých ostatných občanov veľmi závideniahodnej pozície, 
že my si určíme plat sami. To nenájdete nikde, pokiaľ ste v pracovnom pomere, že by vám 
zamestnávateľ dal možnosť, aby ste si určili sám plat. A toto mi na tom vadí. Nie sú tu jasné 
a nejaké stanovené kvantifikačné kritériá, na základe ktorých by sa dala odvodiť naša 
odmena. Ja by som bol rád, keby sa našiel nejaký mechanizmus, ktorý by takéto problémy 
riešil nejako prezieravejšie, múdrejšie a nenechal túto právomoc na nás. Neviem, akým 
spôsobom by som navrhol zainteresovať do toho možno občanov mesta, aby aj oni mali 
možnosť sa k tomu vyjadriť, či súhlasia, aby ich poslanci mali toľko, alebo tamtoľko. Ja 
nehodnotím sumu 6.000,- Sk, ja nehovorím, či 6.000,- Sk je málo, či 6.000,- Sk je veľa, alebo 
6.000,- Sk je primerane. Ja hodnotím ten spôsob a ten mi vadí.“ 
 
P. Blahová navrhla, aby v čl. 22a ods.  1 bola zmenená formulácia  „...Členom komisií 
mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov mesto poskytuje za výkon funkcie 
odmenu vo výške 1.000,- Sk za účasť na zasadnutí... . Tak ako majú poslanci.“ 
 
P. Babič vyjadril názor, že túto problematiku by  mal riešiť celoplošne nejaký zákon, aby 
nenastávali veľké rozdiely, čo sa týka odmeňovania funkcionárov a poslancov v mestských 
zastupiteľstvách,  predsedov komisií a  predsedov VMČ v jednotlivých mestách. „Ja som 
doterajšie odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne považoval za 
dehonestujúce.“ Toto je signál smerom k verejnosti, aby mali občania a média  predstavu, aké 
sú odmeny poslancov v mestskom zastupiteľstve. Z tohto dôvodu víta tento návrh a podporí 
ho. Zároveň sa stotožňuje s návrhom pani poslankyne Blahovej. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu p. Dobiaša – vypustiť  v čl. 22 bod 4 vetu: “Odmena sa 
poslancovi nevyplatí ani v tom prípade, keď nie je MsZ resp. mimoriadne MsZ  
uznášaniaschopné.“ 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 4 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo návrh p. Dobiaša. 
 
 

2. Hlasovanie o návrhu  p . Blahovej – zmeniť čl. 22a  bod 1 nasledovne: „Členom 
komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov mesto poskytuje za 
výkon funkcie odmenu vo výške 1.000,- Sk za účasť na zasadnutí.“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 sa zdržali hlasovania, 

schválilo návrh p. Blahovej. 
 
 

3. Hlasovanie o návrhu so zmenami v zmysle návrhov p. Dobiaša a p. Blahovej: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, schválilo novelizáciu Poriadku odmeňovania mesta Trenčín so zmenami. 
/Uznesenie č. 70 / 
 
 
 
K bodu 10. Návrhu na delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád  

       škôl,  školských zariadení a mestskej školskej rady  
 
P. Hartmann, člen MsR, predložil a  podrobne informoval  o materiáli pod bodom 10. 
 
Ing. Lifka vyjadril spokojnosť so zaradením poslancov v jednotlivých radách škôl 
a školských zariadení a mestskej školskej rade. „ Jedinú takú vec, ktorú by som mal a si 
myslím, že to si aj málokto z občanov uvedomí, že  to je  tak, že keď je mestská školská rada, 
ktorá je taká inštitúcia, ktorá by mala byť akože nad tým, tak sa predpokladá, že tam nebudú 
len politické nominácie, ale budú tam aj ľudia, alebo manažéri,   ak to dobe nazveme, alebo 
pedagógovia, ale že tam budú minimálne ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Toto treba 
interpretovať, ako nič proti tomu. Toto treba interpretovať, akože toto je asi smerom dozadu 
a ľudia by takto asi nechceli, keby ľudia vedeli, že ako tie veci vznikajú, tak by boli tým 
bohovsky nadšení, no a ja osobne sa nestotožňujem s tou jednou vecou a navrhujem rozdeliť 
hlasovanie o tej školskej rade na jedno, že budeme hlasovať o tých poslancoch a potom 
o mestskej školskej rade, aby som mal možnosť sa zdržať.“ 
 
P. Gavenda uviedol, že sa stotožňuje s návrhom Ing. Lifku. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – hlasovať zvlášť o : 
a/ Návrhu na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl a školských zariadení 
b/ Návrhu na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do mestskej školskej rady 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 7 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, 1 nehlasoval, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
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 2. Hlasovanie o pôvodnom návrhu: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 7 proti, 1 nehlasoval, 
schválilo delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne do rád škôl, 
 školských zariadení a mestskej školskej rady v zmysle  predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 71/ 
 
 
 
K bodu 11. Návrh vyhlásenia poslaneckého klubu SMER 
 
Mgr. Pavlík sa vyjadril, že „ keď som pred nedávnom čítal spomienky jedného nemeckého 
antifašistu na obdobie nástupu fašizmu v Nemecku, tak tam napísal jednu takú myšlienku, 
ktorá ma veľmi zaujala. Spomínal na toto obdobie asi tak, keď sa dostal Hitler k moci a zriadil 
pracovné, neskôr koncentračné tábory a začal do nich brať cigánov, tak som proti tomu 
neprotestoval, lebo som nebol cigán. Potom začal do týchto táborov zhromažďovať 
homosexuálov, tak isto som nebo proti, lebo nebol som  takejto orientácie. Potom bral 
komunistov, nevadilo mi to, lebo nebol som komunista. Potom bral odborárov, bolo mi to 
jedno, lebo k tomuto smeru som bol ľahostajný.   A potom jedného večera prišli pre mňa  a ja 
som s hrôzou zistil, že mňa sa už nemá kto zastať, lebo všetci sú už v pracovných táboroch. 
Hovorím to možno nie celkom adekvátne k dnešnej situácii možno trošku prehnane, ale aj tá 
situácia, keď sa nacistické myšlienky začali usadzovať vo vedomí ľudí vo vtedajšom 
Nemecku tu tiež nenasvedčovala k tomu, že by to mohlo prerásť do takých rozmerov, ako to 
prerástlo. 
Prepáčte mi toto úvodné expozé k návrhu vyhlásenia, ktoré podal náš poslanecký klub ako 
reakciu na to, čo sa v minulých týždňoch odohralo na Štúrovom námestí a v priľahlých 
priestoroch. Pretože ten prípad spred dvoch dní, ktorý sa udial pred barom Venuša, nebol prvý 
prípad. Bol len prvý v takom rozsahu medializovaný, takéto prípady sa stávajú často a stávajú 
sa práve v tejto lokalite a páchateľmi sú ľudia, ktorí sú všeobecne známi svojou inklináciou 
k pravicovému extrémizmu a k neonacizmu. Je všeobecne známe, že sa v týchto miestach 
stretávajú a takéto prejavy extrémizmu, takéto násilnosti si vopred plánujú a cieľavedome 
uskutočňujú.“ 
 
 
Text vyhlásenia: 
 
Návrh vyhlásenie poslaneckého klubu SMER k prejavom extrémizmu v meste Trenčín. 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 19.6.2007 odsúdilo prejavy 
extrémizmu zo strany pravicových extrémistov, ktoré vyústili v posledných dňoch do fyzického 
násilia voči jednotlivcom a skupinám občanov. Mestské zastupiteľstvo je znepokojené 
rozmáhajúcimi sa prejavmi rasovej, náboženskej a ideovej neznášanlivosti, ktoré narúšajú 
kľudný život občanov mesta. Zároveň žiada všetky kompetentné orgány na efektívnejšie 
pôsobenie pri prevencii a zamedzení takýchto prejavov neznášanlivosti a na využitie všetkých 
dostupných zákonných možností na potrestanie ich šíriteľov a páchateľov trestných činov. 
 
V Trenčíne 19.6.2007 
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P. Dobiaš sa vyjadril, že „ ja, samozrejme, ako každý slušný človek opovrhujem formami 
násilia, ale pri svojom historickom exkurze, kolega Pavlík, si zabudol aj na prejavy 
ľavicového extrémizmu. To je vec, na ktorú netreba zabúdať. Existovala tu diktatúra 
proletariátu a zostrujúci sa triedny boj a ja jednosucho protestujem aj proti ľavicovému 
extrémizmu.“ 
 
Ing. Lifka uviedol, že „ ja sa asi  nemusím  vyjadrovať ani k pravicovému, ani k ľavicovému 
extrémizmu, myslím si, že to je tu logicky. Ak by to malo na tomto padnúť, myslím si, že 
nikto z nás nebude mať problém dať tam toto sporné slovko, keď už sa cítime takto 
ideologicky čistí. Ja by som ale poprosil, či by sme nevedeli nájsť spôsob, aby to bolo také 
čisté, lebo mestská polícia má obmedzené možnosti, nemôže zasahovať, ale môže minimálne 
sledovať, nemyslím sledovať ako tak, ale vidieť. Chodia po Trenčíne ľudia, ktorí nosia znaky, 
lebo Európska únia uznáva nešírenie akurát znakov fašizmu, nie komunizmu aj keď mne by to 
nevadilo ani ten komunizmus, keby bol. Po Trenčíne sa pohybujú ľudia, ktorí šíria znaky 
fašizmu, nosia nápisy 88, ADAK, svastiky, že by sme dali, že požiadame primátora, aby 
prekonzultoval s mestskou políciou, čo sa v tom dá robiť. Lebo my máme na rozdiel od 
veľkej polície obmedzené tie možnosti, ale máme pochôdzkárov, ktorí sú v meste 
a v podstate, keď budeme vedieť, ktorí sú títo ľudia, tak budeme vedieť, aj o koho sa jedná. 
Takto je to trošku bezzubé, lebo žiadame kompetentné orgány, ja verím, že to žiadame od 
srdca, ale my tu máme konkrétne jednu takú trošku silovú zložku mestskú políciu, ktorá by 
mohla prekonzultovať, alebo vymyslieť nejaký postup, že tých ľudí, aby sa vedelo, že ktorí to 
sú. Lebo skrátka to je asi tak, my sa dohodneme, my sa ... a my niekoho zmlátime, toto je tá 
vec. Ale už tí ľudia tam prídu tak oblečení, už sa vie, kde sa zhromažďujú a keďže tí 
pochôdzkári tiež  majú mať oči otvorené, vedeli by to dopredu. Lebo už je neskoro, keď 
niekto je pichnutý a potom sa k nemu volá polícia. Či by nebolo dobré, či by si to prijal, Laco, 
že dáme, že žiadame aj primátora, aby preveril možnosti mestskej polície k udržaniu 
poriadku, nič viac. Vedel by si to do toho doplniť, Laco?“ 
 
Mgr. Pavlík reagoval, že „ ku kolegovi Dobiašovi,. Ľubo, na to, čo si povedal, na to sa nedá 
reagovať bez toho, aby som nepoužil rovnako nezmyselný argument a demagógiu ako ty. 
Odpusť mi. 
Robo, toto je vyhlásenie, návrh na schválenie vyhlásenia, ale tento bod programu môže mať 
uznesenie z viacerých častí. Môže byť konštruované, zastupiteľstvo prijíma toto vyhlásenie, 
bod jedna. Bod dva ukladá mestskej polícii..., hocičo na čom sa dohodneme. Môže byť to 
uznesenie štruktúrované vo viacerých bodoch, smerované do viacerých oblastí.“ 
 
P. Vaňo informoval, že  dnes   prebehlo   rokovanie za účasti primátora mesta, prednostu 
Mestského úradu v Trenčíne a zástupcov   Mestskej polície v Trenčíne v súvislosti 
s predmetnou záležitosťou. 
 
P. Zubričaňák doplnil, že „ v prvom rade je to záležitosť ministerstva vnútra a policajných 
zložiek v Slovenskej republike.“ Požiadal, aby bolo vo vyhlásení, ktoré prezentoval Mgr. 
Pavlík v poslednej vete „...Zároveň žiada všetky kompetentné orgány...“ doplnená formulácia  
„...v prvom rade Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej 
republiky...“ 
 
PaedDr. Beníček uviedol, že istý občan cudzej krajiny, ktorý bol prítomný pri uvedenom 
incidente, komentoval túto udalosť v tom zmysle, že „neznámi ľudia išli po chodníku a v istej 
reštaurácii sa každý piatok stretáva mládež s fašistickým zameraním a prezentujú fašistické 
symboly a  hrajú sa hru, pichni a ujdi.“  
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Oceňuje to, že  pri zásahu mestská polícia odviezla „tohto človeka“, avšak zarážajúce je to, že 
policajti, ktorí sledovali sediac v aute mestskej polície túto akciu, ani nevystúpili z auta. 
Položil otázku, či „je únosné, aby policajti mestskí  100 m od svojho sídla chodili v autách. Sa 
pozrite, ako policajti chodia v autách po meste a ja si myslím, že je to voči občanovi 
a ochrana občana, to sú podľa mňa nie to, čo by mala mestská polícia robiť.“ Žiada primátora 
mesta, aby aj mestská polícia prijala účinné opatrenia, lebo je hazard, keď sa policajti vozia 
po Štúrovom námestí v autách. Podľa jeho názoru policajt patrí medzi občanov. Mesto má 
možnosť, obmedziť, alebo uzavrieť prevádzku zariadenia, ak sa v ňom stretávajú spomenuté 
protištátne živly. Mesto by malo využiť všetky zákonné dostupné prostriedky a preto 
nesúhlasí s vyjadrením, ktoré odznelo, že mesto nemá  takéto prostriedky. 
Reagoval na vyjadrenie pána Dobiaša v tom zmysle, že „riešime záujem občana, nerobíme 
minulosť.“ 
 
P. Babič požiadal poslancov, aby upriamili pozornosť na účel vyhlásenia predkladaného Mgr. 
Pavlíkom.  Navrhol, aby bol zmenený názov predloženého  vyhlásenia na Vyhlásenie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Uviedol, že sa stotožňuje s týmto vyhlásením. 
 
Mgr. Pavlík reagoval, že ním predložené vyhlásenie je Vyhlásením poslaneckého klubu 
SMER, ak však bude schválené v akejkoľvek podobe, na ktorej sa mestské zastupiteľstvo 
dohodne, stane sa toto vyhlásenie automaticky Vyhlásením Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že „jedného dňa som prišiel domov a pozeral som správy v televízii. 
Zostal som v momente zmrazený, keď som počul, že niekto zavraždil pána Tupého na nábreží 
Bratislavy. Vtedy som si povedal, dúfam, že  do tohto mesta  nič také nepríde. Tvorili sme 
minulé volebné obdobie aj predminulé volebný program, kde sme hovorili prvú a významnú 
vec bezpečné mesto. Zvýšili sme rozpočet mestskej polícii, prijali viac policajtov, rozmiestnili 
sme ich do jednotlivých mestských častí, kamerové systémy sme umiestnili po námestiach, 
jednom, druhom, treťom, ešte aj ne webe môžete sledovať, čo sa v meste deje   a im to vôbec 
nevadí. Týmto ľuďom, nebudem ich menovať, či sú takí, alebo takí, ale týmto ľuďom, ktorí 
páchajú trestnú činnosť, to vôbec nevadí. Ja len žiadam, aby fakt polícia dôkladne vyšetrila 
tento čin, čo sa tu stal a aby sa prevádzka reštaurácie, o ktorej my rozhodujeme o tom, aké má 
mať prevádzkové hodiny, aby sa zastavila a zrušila,  kde všetci vedia, že sa zgrupujú. Pokiaľ 
nezasiahneme rázne aspoň z našich pozícií, ktoré máme, tak sa budeme len sledovať ako 
slušní ľudia sa boja ísť do centra mesta, boja si sadnúť na kávu a nedaj bože boja, pustiť deti 
na diskotéku, lebo možno im ich niekto zabije.“ 
 
MUDr. Sámel sa vyjadril, že podľa jeho názoru Návrh vyhlásenia poslaneckého klubu SMER 
je dostatočný a smeruje k dôslednému uplatňovaniu existujúcich  mechanizmov v praxi.  
Nevidí dôvod nejakým spôsobom rozširovať tento návrh, ale vidí dôvod požiadať primátora, 
aby pokračoval v aktivite, ktorú už začal vyvíjať, aby mestská polícia konala v takýchto 
prípadoch.  
 
PaedDr. Beníček vyzval zástupcov Mesta Trenčín, aby  sa riešila uvedená záležitosť aj 
s majiteľom reštaurácie. 
 
P. Holubek podporil text vyhlásenia poslaneckého klubu SMER. 
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1. Hlasovanie o doplňujúcom návrhu p. Zubričaňáka – doplniť do textu Vyhlásenia  
poslaneckého klubu SMER v poslednej vete formuláciu ...v prvom rade 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej 
republiky...“ 

 
 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Trenčíne    hlasovaním  15 za,  1 proti,  2 sa zdržali  

hlasovania, 2 nehlasovali, schválilo  doplňujúci návrh p. Zubričaňáka 
 
 

1. Hlasovanie o pôvodnom   návrhu s doplnkom v zmysle návrhu p. Zubričaňáka: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 nehlasoval, schválilo  
Vyhlásenie poslaneckého klubu SMER  s doplnkom, ktoré je zároveň oficiálnym 
Vyhlásením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 72/ 
 
 
K bodu 12. Interpelácie 
 
P. Blahová požiadala o osadenie minimálne dvoch stojanov na bicykle v priestore parkoviska 
na Mládežníckej ulici. 
 
 
PaedDr. Beníček interpeloval primátora mesta, aby v súvislosti s vyhlásením poslaneckého 
klubu SMER bol prešetrený zásah, resp. činnosť MsP v Trenčíne v uvedenom priestupku pri 
napadnutí občana. Žiada o predloženie správy a prijatie účinných opatrení a vyvodení 
dôsledkov, ak by bolo dokázané, že MsP v Trenčíne bola v tomto prípade nečinná 
 
 
P. Babič interpeloval prednostu MsÚ v Trenčíne v súvislosti s tým, že takmer rok po voľbách 
do orgánov samosprávy nemajú poslanci mestského zastupiteľstva  vydané poslanecké 
preukazy a vizitky. „To je  trošku handycap, keď  sa stretneme s inými trebárs osobami, 
inštitúciami a  tí na nás vyjdú samozrejme s vizitkami a my sme v  takej úlohe 
neprofesionálnych panáčikov, keď sa nemáme ako prezentovať.“ 
Interpeloval prednostu MsÚ v Trenčíne, ako sa bude nakladať s dnes už vyhoreným bývalým 
sociálnym domom KRIŠTOF. Ako sa táto záležitosť dorieši? 
Interpeloval zástupcu primátora, aby v zmysle  čl. 16 ods. 4a Štatútu mesta Trenčín navrhol  
a prekonzultoval s predsedami VMČ  systém vzájomnej  spolupráce. 
Požiadal o dohľad nad vydávaním dvojtýždenníka INFO, nakoľko sa opakovane dožaduje, 
aby v tomto periodiku  boli uverejňované informácie o činnosti jednotlivých VMČ, ktorým by 
mala byť venovaná jedna strana v  tomto periodiku. Svoju požiadavku bude opakovať 
dovtedy, pokiaľ nebude jeho požiadavka splnená. 
Podľa jeho  názoru Televízia Trenčín priniesla veľmi jednostrannú reportáž, týkajúcu sa 
insignií TUAD. Obrátil sa na neho zainteresovaný subjekt ZLATOKOV Trenčín, ktorý 
nedostal priestor vyjadriť sa k tejto záležitosti a vysvetliť jej  „pozadie“. 
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Ing. Lifka požiadal prednostu MsÚ v Trenčíne o vysvetlenie, aké sú pravidlá pri vybavovaní   
korešpondencie zaslanej  občanmi na MsÚ v Trenčíne. 
Interpeloval primátora mesta, aký je kľúč pri prijímaní občanov, ktorí žiadajú o osobné 
stretnutie s primátorom  na pôde Mesta Trenčín. 
 
 
 

Na záver pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
 

  Ing. Branislav C E L L E R                     Ing. František  S Á D E C K Ý 
             primátor                prednosta 
         mesta Trenčín             Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
Ing. Róbert  L I F K A, dňa .......................................................................... 
 
 
P. Martin B A R Č Á K, dňa ........................................................................ 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 27.6.2007 
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