
Z Á P I S N I C A 
 
zo 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 23. februára 2006 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 24 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing.  Ján Bezák – prišiel neskôr 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 

p. Gabrielu Hubinskú a Ing. Veroniku Závodskú 
  
 Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 

Ing. Štefana Sýkorčina a MUDr. Petra Hlavaja 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia.  
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
1.  Otvorenie a schválenie programu 
2. Informatívna správa z kontroly plnenia  uznesení MsZ v Trenčíne - ústne 
3. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za II. polrok 2005 
4. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2005 
5. Majetkové prevody 
6. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín 

č.2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne 
7. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 

4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu 
na území mesta Trenčín 

8. Návrh VZN č. 4/2006 o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 
primátora a Čestných pôct mesta 

9. Návrh kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
10. Návrh zriadenia  Združenia  krajských miest K 8 



11. Návrh na členstvo Mesta Trenčín v medzinárodnej asociácii Walled Towns Frinship 
Circle (WTFC) – Kruh priateľstva opevnených miest. 

12. Interpelácie poslancov 
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler, primátor mesta, navrhol stiahnuť body: 
 5 Č – Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 5 J  - Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku, 
z dôvodu nezaplatenia zábezpeky v termíne, ktorý určuje VZN. 
Doplniť majetkové prevody o bod:  
5U – Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona 
NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel. 
Ďalej navrhol doplniť k materiálu pod číslom 9 Doplnok – Návrh na voľbu prísediacich 
Okresného súdu v Trenčíne. 
 
MUDr Szép navrhol  zmeniť bod 12   - Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom Mesta 
Trenčín a pôvodný bod 12 – Interpelácie poslancov zaradiť ako bod 13. 
 
Ing. Lifka  navrhol, aby materiál  – Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom Mesta 
Trenčín bol zaradený ako bod 2, aby prítomná verejnosť nemusela čakať na hlasovanie 
o tomto materiáli až do  konca zasadnutia. Kto je spracovateľom tohto materiálu? Je 
spracovateľ tohto materiálu zamestnanec Mestského úradu v Trenčíne?  
 
JUDr. Orgoníková informovala, že nie je, je to poslanecký návrh. 
 
MUDr. Szép nepokladá návrh Ing. Lifku za relevantný, vzhľadom k tomu, že verejnosť tu 
bude prítomná i na záver zasadnutia. Tento materiál je pripravený a bude rozdaný v krátkom 
čase poslancom. 
 
Ing. Lifka žiadal, aby bol materiál najskôr predložený písomne, aby sa vedelo či ho je možné 
podporiť. V rokovacom poriadku stojí, že materiály zadávané na zastupiteľstve sú prevažne 
v písomnej podobe, keď toto zastupiteľstvo má rokovať zodpovedne, malo by poznať všetky 
návrhy, ktoré sú dané. Ja som sa vždy obťažoval, keď som niečo dával, rozdať to písomne. 
Predpokladám, že rovnakú úroveň by mali mať aj ostatné návrhy. 
 
Ing. Celler požiadal o rozdanie materiálu Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom Mesta 
Trenčín poslancom.  
 
1. Hlasovanie o návrhu MUDr. Szépa zmeniť bod 12 - Návrh na vyplatenie odmien 
funkcionárom Mesta Trenčín a pôvodný bod 12 – Interpelácie poslancov  zaradiť ako  bod 13. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 6 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh MUDr. Szépa. 
 
2. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku, aby bol novoprijatý bod 12 zaradený ako bod 2. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 13 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, 1 nehlasoval,   neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
3. Hlasovanie o návrhu programe ako bol predložený so zmenami a doplnkami. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 5 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo program  so zmenami a doplnkami.  
 
K bodu 2A. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 2A.  
 
Informoval, že ku dnešnému dňu nie sú splatné žiadne ukladacie uznesenia MsZ. 
Od posledného zastupiteľstva bola skončená kontrola zmlúv a z nich vyplývajúcich prevodov 
použitia a zúčtovania finančných prostriedkov Mesta Trenčín a vybraného občianskeho 
združenia. Kontrolované  bolo občianske združenie Centrum pre rodinu. Boli kontrolované 
zmluvy za obdobie 2003 – 2005. Termín predloženia vyúčtovania bol 10.2.2006, Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne uložilo ukončiť kontrolu do 31.1.2006. Aby boli predložené všetky 
relevantné údaje z roku 2005, predĺžil hlavný kontrolór termín ukončenia kontroly do termínu 
konania tohto mestského zastupiteľstva. Kontrolovaných bolo 14 zmlúv, 8 zmlúv o dotáciách 
resp. o spolupráci, 3  kúpne zmluvy  a 3 nájme a výpožičke. Záznam je k dispozícii 
k nahliadnutiu na útvare hlavného kontrolóra.  
 
Ing. Lifka podnet bol podaný na začiatku decembra 2005, bolo by vhodné písomne 
informovať poslancov o predĺžení  termínu kontroly. 
 
Ing. Bičan  doplnil, že bol podaný podnet na kontrolu, ktorý bol zobraný do úvahy s tým, že 
bol zapracovaný do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2006. Predĺženie termínu som 
zdôvodnil. Všetky materiály sú k dispozícii na útvare hlavného kontrolóra. 
 
Ing. Lifka požiadal, aby všetci, ktorí podpísali tento podnet dostali kópiu tejto správy,  toto 
by nemalo byť utajené. Existujú zápisnice z tejto komisie? Môžeme konštatovať, že neboli 
hlasovania ovplyvnené? Bolo skúmané, či z pohľadu beneficienta  a prijímateľa podpory  
nemohlo byť ovplyvnené hlasovanie? 
 
Ing. Bičan zápisnice sú k dispozícii na útvare hlavného kontrolóra. Iné skutočnosti neboli 
skúmané. 
 
PhDr. Laborecká položila otázku, či overenie podpisov posudzuje v tejto veci určitá 
pracovná skupina? Vzhľadom na to, že vo veci falšovania jej podpisov je prípad v šetrení  na 
kriminálnej polícii, zaujímala sa o to, kto bol v skupine, ktorá skúmala overenie podpisu. 
 
Ing. Bičan informoval, že nebola na toto zriadená skupina. Oslovil sám niektoré subjekty, 
keďže úlohou hlavného kontrolóra je kontrolovať mesto a pracovníkov mesta a ich postupy 
a činnosť. Záznam je dispozícii. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, 2 nehlasovali, zobralo na vedomie Informatívnu správu z kontroly plnenia 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 



  
 
K bodu 3. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta  

     Trenčína za II. polrok 2005
 

Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 3. 
  
V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na  II. polrok 2005, 
boli v II. polroku 2005 vykonané nasledovné kontroly: 
 
1. Kontrola dodržiavania „Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení 
a vnútorných noriem Mesta Trenčín. 

 Z tejto kontroly bol v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, 
keďže sa nejednalo o finančnú kontrolu, vytvorený protokol o zistených nedostatkoch. Na 
odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia prednostkou Mestského úradu v Trenčíne. 
 
2. Následná finančná kontrola  plnenia Rozhodnutia primátora mesta Trenčín č. 
6/2005 k zabezpečeniu odstránenia nedostatkov zistených inventarizáciou majetku 
a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2004. 

Kontrolou boli zistené nedostatky, výsledkom bola správa a bolo uložené prednostke 
Mestského úradu v Trenčíne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených touto 
kontrolou do 30.3.2006. 
 
3.  Následná finančná kontrola činnosti Škodovej komisie mesta Trenčín. 
Boli zistené menšie nedostatky, bol vytvorený záznam, pri prerokovaní boli na nedostatky 
upozornení pracovníci Mestského úradu v Trenčíne. 
 
5.  Následná finančná kontrola ukladania pokút z dôvodu nedodržania termínov 
a kontrola  časového harmonogramu verejného obstarávania pri vybraných 
investičných akciách za rok 2004. 

Bola vypracovaná správa o kontrole a zistených nedostatkoch, na základe čoho 
prednostka Mestského úradu v Trenčíne prijala opatrenia. Konštatuje sa absencia vnútornej 
normy mesta, ktorá by, okrem iného, definovala zodpovednosť a upravovala postupy 
zamestnancov mesta pri úprave a realizácii investičných akcií a obsahovala so zreteľom na 
predmetnú kontrolu postup v prípadoch, keď si dodávateľ diela nesplní predmet zmluvy 
v riadnom termíne. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 nehlasovali, zobralo na 
vedomie Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Trenčín za II. polrok 2005. 
 
 
K bodu 4. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií  

     občanov za rok 2005 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 4. 

 
Z hľadiska opodstatnenosti boli priamo vybavené sťažnosti v počte 23 kvalifikované 
nasledovne: 10 opodstatnených, 13 neopodstatnených. V centrálnej evidencii na útvare 



hlavného kontrolóra bolo v roku 2005 zaevidovaných 11 petícií, z uvedeného počtu bolo  8 
petíciám vyhovené,1 nevyhovené a 2 neboli do termínu spracovania tejto informatívnej 
správy uzavreté. V správe sú ďalej uvedené ostatné podania a návštevy na útvare hlavného  
kontrolóra a tak isto sťažnosti, ktoré boli registrované a spôsoby vybavenia týchto sťažností 
v mestských organizáciách. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, zobralo na 
vedomie Informatívnu správu o úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 
2005. 
 
 
K bodu 5A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5A. 
 
Ide o: 
odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2388, v k.ú. 
Trenčín, pre: 
* Ing. Antonín Drozd a manž. Zuzana, rod. Ličková 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2  
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Jaroslav Chrenko a manž. Drahomíra, rod. Cimprichová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 4,8 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,4 m2) ..................................................................... 43,- Sk 
* MUDr. Oto Herman a manž. Ing. Nataša, rod. Vyšinská 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 113/3573-ín, čo predstavuje 5,8 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 113/3573-ín, čo predstavuje 5,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 113/3573-ín, čo predstavuje 7,2 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (18,7 m2) ..................................................................... 65,- Sk 
* Stanislav Januška a manž. Tatiana, rod. Sivuličová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 4,7 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,1 m2) ..................................................................... 42,- Sk 



* RNDr. Pavol Korček a manž. Eva, rod. Aninová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
 
* Ing. Miroslav Lehotský 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Lýdia Jarásková, rod. Antochová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 2,7 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 2,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (8,8 m2) ....................................................................... 31,- Sk 
* Viera Zubáková, rod. Lučanská 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 75/3573-ín, čo predstavuje 4,8 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,4 m2) ..................................................................... 43,- Sk 
 
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. 
 
2.  odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2388, 
v k.ú. Trenčín, pre: 
* Ing. Dagmar Válková, rod. Válková 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 2,7 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 2,7 
m2  
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 53/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (8,8 m2) ....................................................................... 31,- Sk 
* Ing. Dagmar Petrušová, rod. Petrušová                



parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 38/3573-ín, čo predstavuje 1,9 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 38/3573-ín, čo predstavuje 1,9 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 38/3573-ín, čo predstavuje 2,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (6,2 m2) ....................................................................... 22,- Sk 
* Ing. Ľubor Mitana a manž. Jana, rod. Ondrášková   
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Miroslav Karas a manž. Alena, rod. Vráblová        
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Oldrich Kebísek a manž. Ing. Mária, rod. Hlebová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 3,4 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 67/3573-ín, čo predstavuje 4,3 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,1 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Jozef Baco a manž. Eva, rod. Winterová 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 4,7 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,2 m2) ..................................................................... 43,- Sk 
* Ing. Michal Svedek a manž. Mgr. Jana, rod. Šanková 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 3,8 
m2 
parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 74/3573-ín, čo predstavuje 4,7 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,2 m2) ..................................................................... 43,- Sk 
* Ing. Ladislav Majerský a manž. Mária, Oriešková 
parc.č. 2315/36 zastavaná plocha o výmere 182 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 



parc.č. 2315/37 zastavaná plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 3,7 
m2 
parc.č. 2315/38 zastavaná plocha o výmere 228 m2 v podiele 73/3573-ín, čo predstavuje 4,7 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,1 m2) ..................................................................... 42,- Sk 
 
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. 
 
3.  odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2347,  
parc.č. 2315/33 zastavaná plocha o výmere 185 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
* Mária Pilná, rod. Pilná      
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk  
* Alena Límová, rod. Límová 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Milan Kopunec a manž. Jana, rod. Kališová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Vladimír Zemanovič a manž. Mária, rod. Jánošíková 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Ing. Ľubomír Vranka a manž. MUDr. Oľga, rod. Kováčiková 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Augustín Kops a manž. Zuzana, rod. Šuranová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Jaroslav Ulianko a manž. Ing. Dagmar, rod. Ambrová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Pavol Hablák a manž. Ing. Erika, rod. Blanárová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Peter Oravec a manž. Alena, rod. Holodová 
v podiele 77/4396-ín, čo predstavuje 3,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 11,- Sk 
* Hubert Lušňák a manž. Emília, rod. Hinceová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Milan Bravčok a manž. Erika Eliášová, rod. Horňáková 
v podiele 77/4396-ín, čo predstavuje 3,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 11,- Sk 
* Dušan Jacko a manž. Mária, rod. Marčeková 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
 
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. 
 
4.  odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2347,  
parc.č. 2315/33 zastavaná plocha o výmere 185 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
* Ladislav Oravec      
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk  
* Emília Kováčiková, rod. Koválčiková 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Mgr. Kamila Reháková, rod. Reháková      
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Elena Fabianová, rod. Fabianová               



v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Jana Bubenčíková, rod. Kužílková  
v podiele 77/4396-ín, čo predstavuje 3,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 11,- Sk 
* Ján Kondrla a manž. Iveta, rod. Petríková 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Dušan Juríček a manž. Ing. Alena, rod. Zajacová 
v podiele 77/4396-ín, čo predstavuje 3,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 11,- Sk 
* Jozef Ďuracký a manž. Mariana, rod. Zavadinková 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Bohumír Vlček a manž. Katarína, rod. Dobiášová 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Pavol Masaryk a manž. Jaroslava, rod. Spačková 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Ladislav Lietava a manž. RNDr. Valéria, rod. Masná     
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Radomír Šedivý a manž. Daniela, rod. Ondrušková 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Vladimír Oriešek a manž. Eva, rod. Kaššová 
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Emil Mojžiš a manž. Silvia, rod. Kubišová  
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Rastislav Náčin a manž. Ing. Eva, rod. Olexová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Ján Cíbik a manž. Tatiana, rod. Madilová     
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Igor Rehák a manž. Mária, rod. Zajacová  
v podiele 49/4396-ín, čo predstavuje 2,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 7,- Sk 
* Peter Repka a manž. Jarmila, rod. Ambrožová 
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Jaroslav Miklas a manž. Ivana, rod. Rýgerová  
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Ľubomír Kurpel a manž. Jaroslava, rod. Olšáková  
v podiele 78/4396-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
 
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. 
 
5.  odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2341,  
parc.č. 2315/53 zastavaná plocha o výmere 183 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
* Martin Mikloš a manž. Mgr. Gabriela, rod. Dalošová 
v podiele 67/2248-ín, čo predstavuje 5,5 m2, za celkovú kúpnu cenu 19,- Sk  
* Augustín Vašíček a manž. Sylvia, rod. Šišiaková 
v podiele 74/2248-ín, čo predstavuje 6 m2, za celkovú kúpnu cenu 21,- Sk 
* Ing. Ján Hanuska a manž. Ing. Zuzana, rod. Pavlíková 
v podiele 67/2248-ín, čo predstavuje 5,5 m2, za celkovú kúpnu cenu 19,- Sk 
* Ing. Rudolf Vráblik a manž. Slávka, rod. Červeňanová 
v podiele 73/2248-ín, čo predstavuje 6 m2, za celkovú kúpnu cenu 21,- Sk 
* Peter Nazad a manž. Petronela, rod. Vronková 
v podiele 67/2248-ín, čo predstavuje 5,5 m2, za celkovú kúpnu cenu 19,- Sk 



* Juraj Cesnek a manž. Jana, rod. Kováčová 
v podiele 74/2248-ín, čo predstavuje 6 m2, za celkovú kúpnu cenu 21,- Sk 
* Tomáš Sulo 
v podiele 67/2248-ín, čo predstavuje 5,5 m2, za celkovú kúpnu cenu 19,- Sk 
 
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. 
 
6.  odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2449,  
v k.ú. Trenčín, pre: 
* Ing. Mária Dávidková, rod. Mališová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 78/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2  
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 78/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (13 m2) ........................................................................ 46,- Sk 
* Ing. Jana Nacíková, rod. Plevová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,9 m2) ..................................................................... 45,- Sk 
* Dana Baďurová, rod. Čaklošová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 90/3759-ín, čo predstavuje 7,5 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 90/3759-ín, čo predstavuje 7,5 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (15 m2) ........................................................................ 53,- Sk 
* Miroslav Bosý a manž. Milada, rod. Čaklošová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 67/3759-ín, čo predstavuje 5,6 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 67/3759-ín, čo predstavuje 5,6 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,2 m2) ..................................................................... 39,- Sk    
* Vlastislav Mucha a manž. Jana, rod. Smolková 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,9 m2) ..................................................................... 45,- Sk  
* Dušan Lupták a manž. Marta, rod. Eržinová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 90/3759-ín, čo predstavuje 7,5 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 90/3759-ín, čo predstavuje 7,5 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (15 m2) ........................................................................ 53,- Sk  
* Jozef Šolc a manž. Eva, rod. Ondrisová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 78/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 



parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 78/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (13 m2) ........................................................................ 46,- Sk 
* Anton Lengvarský a manž. Nora, rod. Jurišová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 68/3759-ín, čo predstavuje 5,7 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 68/3759-ín, čo predstavuje 5,7 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,4 m2) ..................................................................... 40,- Sk  
* Jaroslav Švančárek a manž. Mária, rod. Martišková 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 67/3759-ín, čo predstavuje 5,6 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 67/3759-ín, čo predstavuje 5,6 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,2 m2) ..................................................................... 39,- Sk 
* Miroslav Ďurík a manž. Magdaléna, rod. Strnadová 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,5 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 77/3759-ín, čo predstavuje 6,4 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (12,9 m2) ..................................................................... 45,- Sk 
* Marián Kotras a manž. Janka, rod. Gáliková 
parc.č. 2237/30 zastavaná plocha o výmere 315 m2 v podiele 91/3759-ín, čo predstavuje 7,6 
m2 
parc.č. 2237/31 zastavaná plocha o výmere 314 m2 v podiele 91/3759-ín, čo predstavuje 7,6 
m2 
za celkovú kúpnu cenu (15,2 m2) ..................................................................... 53,- Sk 
 
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. 
 
7.  odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Lavičková, súp. č. 2731,  
parc.č. 2237/77 zastavaná plocha o výmere 234 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
* Renáta Kmeťková, rod. Hnatičová                    
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk  
* Miloš Richtárech 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Ing. Ľubica Drobná, rod. Drobná 
v podiele 38/2656-ín, čo predstavuje 3,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Lýdia Zichačková, rod. Horvayová 
v podiele 39/2656-ín, čo predstavuje 3,4 m2, za celkovú kúpnu cenu 12,- Sk 
* Stanislav Matuška a manž. Anna, rod. Brímusová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
* Ing. Pavel Tallo a manž. Danka, rod. Mituchová 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
* Jozef Mitický a manž. Marta, rod. Dorušincová 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 
* Jozef Kňazovčík a manž. Helena, rod. Barincová 
v podiele 75/2656-ín, čo predstavuje 6,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 23,- Sk 



* Jozef Madunický a manž. Alena, rod. Melicherová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
* Štefan Foglton a manž. Iveta, rod. Straková 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
* Pavol Opatovský a manž. Angela, rod. Chupáčová 
v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,6 m2, za celkovú kúpnu cenu 16,- Sk 
 
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. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, schválilo 
odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 K bodu 5B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5B. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 1954/79 zastavaná plocha o výmere 16 
m2, pre Elenu Stopkovú rod. Cibulkovú, bytom Slnečné námestie 26, Trenčín, za účelom 
skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................4.000,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 

K bodu 5C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5C. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2108/372 zastavaná plocha o výmere 
207 m2, pre Ing. Mariána Podperu a manž. Angelu rod. Gunárovú, bytom Pod Brezinou 
53, Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku, za cenu 300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................... 62.100,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5D. 
 



Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2108/231ostatná plocha o výmere 220 
m2, pre Alojza Bugalu a manž. Máriu rod. Moravcovú, obaja bytom Horný Šianec 30, 
Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku nasledovne : 

- 110 m2 (záhrada) za cenu 250,- Sk/m2 
- 110 m2 (kolmý zráz) za cenu 1,- Sk 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................27.501,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5Ď. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Ď. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v kú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/726 zastavaná 
plocha o výmere 86 m2, odčlenená GP č. 17905095-002-06 zo dňa 19.1.2006, z parc.č. 
2108/678, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  v celosti, pre Rastislava Bebeja 
v podiele ¼-ina, Marcelu Bebejovú rod. Kosecovú v podiele ¼-ina, Martina Bebeja 
v podiele ½-ica, za účelom skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................21.500,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5E. 
 
Ide o: 
predaj pozemku na Vodárenskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1528/226, zast. plocha vo 
výmere 40 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1528/97, zast. plocha vo výmere 813 m2 
geometrickým plánom č. 3/05 overeným dňa 01.04.2005 pre Ing. Daniela Prekopa v celosti 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku záhrady pri rodinnom dome   
za kúpnu cenu ..........................................................................................................250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena...................................................................................................10.000,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 



Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5F. 
 
Ide o: 
predaj pozemku na Vodárenskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 1528/225, zast. plocha vo 
výmere 24 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1528/97, zast. plocha vo výmere 773 m2 
geometrickým plánom č. 2/05 overeným dňa 04.04.2005,  pre Eduarda Vaška s manželkou 
Emíliou v podiele 2/3 a Eduarda Vaška v podiele 1/3 za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku záhrady pri rodinnom dome   
za kúpnu cenu ..........................................................................................................250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena.....................................................................................................6.000,- Sk. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5G. 
 
Ide o: 
predaj pozemku v k. ú. Opatová na Ulici Horeblatie parc. č. 290/8, záhrada vo výmere 313 m2 
pre Tibora Briška za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku ako 
záhrady   
za kúpnu cenu .........................................................................................................400,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena ..............................................................................................1.25.200,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2  nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5H. 
 
Ide o: 
predaj spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nehnuteľnostiach na Olbrachtovej ulici v Trenčíne – 
rodinného domu súp. číslo 903, orientačné číslo 7, a pozemkov parc.č. 829/1 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 225 m² (t.j. 75 m²),  a parc.č. 832/1 záhrada s výmerou 1.296 m² (t.j. 
432 m²), k.ú. Trenčín, v katastri nehnuteľností všetky zapísané na LV č. 4206, pre kupujúceho 
Robert Lifka, ktorý je ich podielovým spoluvlastníkom v podiele 2/3.  
Spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčín sa predáva za účelom doriešenia a kompletizácie 
vlastníckych vzťahov. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu.....................................................................720.000,- Sk 
 
Ing. Lifka oznámil, že nakoľko sa kúpa nehnuteľností týka jeho otca, nebude hlasovať. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za,  1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 



 
 
K bodu 5CH. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5CH. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľností – areálu PUTRE nachádzajúceho sa na Legionárskej ulici v Trenčíne – 
objektu so súp. číslom 1848, orientač. číslom 85 s príslušenstvom, a pozemkov parc.č. 164/1 
zastavaná plocha s výmerou  1665 m² a parc.č. 164/2 zastavaná plocha s výmerou 283 m², 
s celkovou výmerou 1948 m², k.ú. Trenčianske Biskupice, pre kupujúceho Manfred Franz 
Lehner, trvale bytom Reitzenbeckweg 16, A 4020, Linz, Rakúsko, za účelom majetkového 
vysporiadania predmetného areálu.  
Predmetom predaja je i hnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli, ktorý bude uvedený v 
kúpnej zmluve. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 3.400.000,- Sk. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že je to nevýhodný predaj. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 6 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

K bodu 5I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5I. 
 
Ide o: 
predaj nehnuteľnosti -  pozemku v  k.ú. Trenčín  parcela č. 482/5 , zastavaná plocha o výmere 
283 m2 do podielového spoluvlastníctva majiteľom bytov bytového domu  Súdna ul. s.č. 319 
za účelom vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou do dvorovej časti pozemku 
a predzáhradky  za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2 pre :  
 
1/   Feranca Milana s manž. Dankou., Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  ….  3.930,- Sk. 
2/   MUDr. Krautovú Natáliu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín  
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
3/   JUDr. Okruckú Danicu., Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín  
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
4/   Ing. Svatíka Ladislava, Hollého 890/4, 911 01 Trenčín 
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
5/   Novohradskú Máriu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
6/   Vlkovú Simonu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
7/   Ing. Látalovú Martu, Nejedlého 59, Bratislava  
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
8/   Stupku Viktora s manž, Annou, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 



      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
9/   Belica Mareka, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
      v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…   3.930,- Sk. 
10/ Hrabovskú Annu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
11/ Ing. Arch. Hrenáka Jaroslava s manž. MUDr.  Jaroslavou, Súdna ul. č.319,  
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
12/ Otiepku Mariána s manž. Ivetou, Dlhé Hony č. 1160/16, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
13/ Brezovskú Janku, Ul. Duklianských hrdinov č. 868/2, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
14/ RNDr. Vávra Milana s manž. MUDr. Martou, Hodžova č. 30, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
15/ Špankovičovú Ľudmilu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
16/ Vanekovú Johannu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
17/ Ing. Ševčíkovú  Máriu, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 
18/ Pastorka Jána s manž. Annou, Súdna ul. č.319, 911 01 Trenčín 
       v podiele 1/18, čo prestavuje výmeru 15,72 m2  za  celkovú kúpnu cenu  .…  3.930,- Sk. 

 
Ing. Krátky upozornil, že vzhľadom k tomu,  že v priebehu schvaľovacieho konania prišlo 
k odpredaju niektorých bytov,  zmenil sa zoznam kupujúcich,  toto je aktuálny zoznam. 
 
Ing. Lifka uviedol, že stanovisko je zo  dňa 4.10.2005, a tak malo byť pred tým, ako bol 
materiál predložený  na schválenie mestskému zastupiteľstvu, toto zaktualizované, aby sa to 
nedialo priamo na zasadnutí. Žiada, aby boli materiály riadne pripravené. 
 
Ing. Celler vysvetlil, že nakoľko kupujúci doložili listy vlastníctva až teraz, nebolo možné 
zmeny vykonať skôr. 
 
Ing Lifka dodal, že Mesto Trenčín má mestský informačný systém a geografický informačný 
systém, ktorý aktualizuje všetky dáta z katastra. 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 nehlasovali, schválilo 

predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu so zmenami. 
 
 

K bodu 5K. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 428 zo dňa 16.12.2004  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5K. 
 
Ide o: 
zmenu uznesenia MsZ č. 428 zo dňa 16.12.2004, ktorým MsZ v Trenčíne zmenilo 
s účinnosťou od 01.01.2005 uznesenie MsZ č. 245 bod 1 zo dňa 26.02.2004, ktorým MsZ 
v Trenčíne schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom 
Trenčín a vypožičiavateľom – Základnou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta Trenčín, 
Ul. 1. mája 7 za účelom užívania časti objektu – I. poschodia bývalej Základnej školy 



v Trenčíne, ul. 1. mája 9 pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne na dobu určitú 
s účinnosťou od 01.07.2004 do 30.06.2006. Služby spojené s užívaním časti objektu budú 
uhrádzané vypožičiavateľom samostatne. 

Zmena sa týkala:
a)  predmetu výpožičky, ktorý sa mení z I. poschodia objektu na celý objekt bývalej   
     Základnej školy v Trenčíne, Ul. 1. mája 9  
Terajšia zmena sa týka: 
a) doby výpožičky, ktorá sa mení z: doby určitej s účinnosťou od 01.07.2004 do  
                                                          30.06.2006 

                                                        na: dobu určitú do 30.06.2008  
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 

nehlasoval schválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 428 zo dňa 
16.12.2004 v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

K bodu 5L. Návrh na zmenu bodu II. písmeno A. uznesenia Mestského zastupiteľstva  
        v Trenčíne č. 474 zo dňa 24.2.2005  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5L. 
 
Ide o: 
zmenu s účinnosťou od 01.03.2006 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 474 zo 
dňa 24.02.2005 v bode II. písmeno A., ktorým MsZ schválilo zámenu nehnuteľného majetku 
Mesta Trenčín a zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 165 zo dňa 18.12.2003, pričom 
schválilo : 

1. asanáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – budovy s.č. 630 
v k.ú. Trenčín (objekt bývalých Masarykových kasární) nachádzajúceho sa na 
Legionárskej ulici č. 5 v Trenčíne v zmysle stavebného zákona  
2. predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín 

- parc.č. 823/2   zastavaná plocha s výmerou 2.307 m², 
- parc.č. 823/3   zastavaná plocha s výmerou    135 m², 
- parc.č. 823/4   zastavaná plocha s výmerou 1.682 m², 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Konzorciu 
INTERNACIONAL CONSULTING, s.r.o., Palackého 29, 911 01 Trenčín, ZINO, s.r.o., 
Horný Šianec 8, 911 01 Trenčín a AWE, s.r.o., Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, za 
účelom výstavby polyfunkčného objektu v súlade s územným plánom Mesta Trenčín za 
dohodnutú kúpnu cenu 2.000,-Sk/m², formou zmluvy o budúcej zmluve, za podmienok 
uvedených v tomto uznesení. 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................................... 8,248.000,-Sk. 
Zmena sa týkala :  

a/ - zníženia výmery pozemku parc.č. 823/3, ktorá sa mení zo 135 m² na 108 m², 
b/ - zníženia výmery pozemku parc.č. 823/4, ktorá sa mení zo 1.682 m² na 1.387m²,a 
c/ - doplnenia o schválenia predaja pozemku parc.č. 823/45 zastavaná plocha mení  
s výmerou 319 m² v k.ú. Trenčín.     

Terajšia zmena sa týka :  
kupujúceho, ktorý sa mení z Konzorcia INTERNACIONAL CONSULTING, s.r.o., 
Palackého 29, 911 01 Trenčín, ZINO, s.r.o., Horný Šianec 8, 911 01 Trenčín a AWE, s.r.o., 



Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, na : Z.A.I.C. s.r.o., sídlo Jesenského 6431, 911 01 
Trenčín. 
 
Ing. Krátky doplnil, že ide o novú registráciu z konzorcia na s.r.o. 
 
Ing. Celler uviedol, že ide o tých istých členov konzorcia, ktorí si vytvorili spoločnosť 
s ručením obmedzením. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že pred dvoma rokmi hlasovali poslanci za schválenie asanácie 
Masarykovych kasární, bolo to v dobrej viere, že teraz pred voľbami bude na mieste kasární  
postavený objekt. Zmluva je pomerne voľná, motivácia hlasovať vtedy za to  bola úplne iná 
ako teraz. 
 
Ing. Celler komentoval túto vec tak, že zmluva je uzatvorená tak, ako bolo odsúhlasené 
uznesenie mestského zastupiteľstva s tým, že ak sa nenaplnia niektoré body zmluvy Mesto 
Trenčín bude podľa toho konať. 
 
Ing. Lifka uviedol, že  Mesto Trenčín uzatvorilo od roku 1989 viacero zmlúv. Požiadal 
primátora, aby sa vyjadril k nasledovnému, citujem:“ ... bolo viacero zmlúv od roku 1989, 
myslím tvoja znalosť je asi 12 rokov v zastupiteľstve, mohol by si mi vymenovať na prstoch 
desiatich, kedy konalo mesto, keď sa nič nesplnilo, zvyčajne bolo na kratšom  konci 
povrazu“. 
 
Ing. Celler reagoval, že nie je primátorom od roku 1989 a poslanec nie je štatutár mesta. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
schválilo zmenu bodu II. písmeno A. uznesenia MsZ v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

K bodu 5M. Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5M. 
 
Ide o: 
a/  predaj podielu na pozemku 73/1058 v k. ú. Trenčín parc. č. 1627/593, zast. plocha 
vo výmere 76 m2 odčlenený z pozemku parc. č. 1627/86 vo výmere 1744 m2 geometrickým 
plánom č. 36/2003 pre Romana Mrázika za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
prístupu do dvora penziónu 
za celkovú cenu        ........      13.110,- Sk   
 
b/  prevod úhrady časti kúpnej ceny 10.488,- Sk do fondu opráv z celkovej kúpnej 
ceny 13.110,- Sk Spoločenstvu vlastníkov bytov č. 1549 na úhradu za montážne práce strešnej 
krytiny domu, v ktorom je mesto vlastníkom nebytového priestoru - skladu CO. Na 
zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestoroch bolo prijaté takéto uznesenie.   

 
Ing. Krátky doplnil, že Výbor mestskej časti Sever mal záujem sa k tomuto materiálu 
vyjadriť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
Ing. Celler požiadal o vyjadrenie predsedu Výboru mestskej časti Sever pána Babiča. 



 
Pán Babič uviedol, že po  jeho konzultácii  s poslancami Výbor mestskej časti Sever  súhlasí 
s týmto majetkovým prevodom. 
 
Ing. Lifka uviedol, že by bolo vhodné vyhnúť sa tejto skrátenej legislatívnej praxi, keď výbor 
mestskej časti sa bude vyjadrovať na rokovaní mestského zastupiteľstva. Považuje to za 
účelové. 
 
Pán Babič reagoval, že ide pravdepodobne o lapsus v zázname, pretože tento materiál bol na 
zasadnutí Výboru mestskej časti Sever prerokovaný.  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 4 nehlasovali, schválilo 

predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

K bodu 5N. K návrhu na A. na zrušenie uznesenia MsZ č. 179 z 24.10.2002 
     B. na zrušenie uznesenia MsZ č. 50 z 5.5.2003 

            C. na kúpu nehnuteľného majetku 
 
Ing. Ján Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5N.  
Ide o: 
A.   zrušenie 
uznesenia MsZ č. 179 zo dňa 24.10.2002, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo kúpu 
nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 2344/2, zast. plocha vo 
výmere 1247 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 31041833-112-02 overeným dňa 
29.01.2003, z pozemku parc. č. 1610/1, tr. tr. plocha vo výmere 22134 m2, vedenom v "E" 
stave KN na LV č. 3332, vlastníci - členovia Urbárskej obce Kubra - Trenčín, pozemkové 
spoločenstvo, zastúpené Jánom Záhradníkom, predsedom spoločenstva a Stanislavom 
Liškom, tajomníkom spoločenstva. Kúpa sa uskutočňuje za účelom riešenia statickej dopravy 
na Sihoti IV. 
za kúpnu cenu ...........................................................................................................500,- Sk/m2 
celková kúpna cena..................................................................................................623.500,- Sk 
 
B. zrušenie 
uznesenia MsZ č. 50 zo dňa 05.05.2003, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo kúpu 
nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 629/58, zast. plocha vo 
výmere 310 m2 odčleneného z pozemku vedeného v "C" KN parc. č. 629/1, zast. plocha vo 
výmere 8958 m2 geometrickým plánom č. 31041833-111-02 overeným dňa 29.01.2003 
zodpovedajúcom časti pozemku parc. č. 1613/1, tr. tr. plocha vo výmere 2282 m2, vedenom v 
"E" KN Katastrálneho úradu v Trenčíne, Správou katastra Trenčín na LV č. 3332, vlastníci - 
členovia Urbárskej obce Kubra - Trenčín, pozemkové spoločenstvo, zastúpené Jánom 
Záhradníkom, predsedom spoločenstva a Stanislavom Liškom tajomníkom spoločenstva. 
Kúpa sa uskutočňuje za účelom prípravy investičnej akcie mesta - rozšírenie otoča autobusov 
MHD na Sihoti IV. pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich MHD 
za kúpnu cenu                                 ....  500,- Sk/m2, 
celková kúpna cena       ....      155.000,- Sk 
 
C.  schválenie 
kúpy podielov na nehnuteľnostiach: 



 
1.  novovytvorenom pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 2344/2, zast. plocha vo výmere 1247 
m2, odčleneného z pozemku vedeného v "C" KN parc. č. 2344, zast. plocha geometrickým 
plánom č. 31041833-007-06 , zodpovedajúcom časti pozemku parc. č. 1610/1, tr. tr. plocha, 
vedenom v "E" stave KN Katastrálneho úradu v Trenčíne  
za kúpnu cenu                                 ....  500,- Sk/m2, 
celková kúpna cena       ....      623.500,- Sk 
 
2.  novovytvorenom pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 629/58, zast. plocha vo výmere 310 
m2 odčleneného z pozemku vedeného v "C" KN parc. č. 629/1, zast. plocha vo výmere 8958 
m2 geometrickým plánom č. 31041833-111-02 overeným dňa 29.01.2003, zodpovedajúcom 
časti pozemku parc. č. 1613/1, tr. tr. plocha vo výmere 1368 m2, vedenom v "E" KN 
Katastrálneho úradu v Trenčíne  
za kúpnu cenu ........................................................................................................500,- Sk/m2 
celková kúpna cena................................................................................................155.000,- Sk 
      
od nižšie uvedených vlastníkov vedených na liste vlastníctva č. 3332 s ich podielmi: 
 

P.č.   Meno   Adresa                                         podiel z 268800 
 
1.   Vladimír Adamík       Nálepkova 4, Trenčín            115 
    rod. Adamík, nar. 30.11.1945  
2.   Vojtech Adamík         Kubranská 31, Trenčín                   115 
    rod. Adamík, nar. 15.01.1936  
3.   Ferdinand Arnold    Pod čerešňami 3, Trenčín          510 
    rod. Arnold, nar. 20.09.1928  
4.   Marián Arnold    Kpt. Jaroša 9, Trenčín           510 
    rod. Arnold, nar. 21.08.1959 
5.   Anna Arnoldová    Pod čerešňami 3, Trenčín          370 
    rod. Janíčková, nar. 10.01.1929 
6.   Anna Bačová    28. októbra 13, Trenčín                       620 
    rod. Dobiašová, nar. 21.05.1932  
7.   Mária Baginová    Pod Sokolicami 46, Trenčín          210 
    rod. Krátka, nar. 28.03.1947 
8.   Oľga Baginová    Osvienčimská 2, Trenčín              1170 
    rod. Krátka, nar. 18.03.1941  
9.   Ján Balaj     Kubranská 188/255, Trenčín          650 
    rod. Balaj, nar. 21.12.1943 
10. Jozef Balaj     Soblahovská 18, Trenčín          215 
    rod. Balaj, nar. 08.02.1958  
11. JUDr. Pavol Balaj      M. Rázusa 40/6, Prievidza          215 
    rod. Balaj, nar. 02.12.1956 
12. Štefan Balaj     Kubranská 260, Trenčín           215 
    rod. Balaj, nar. 13.03.1959  
14. Otília Baranová    Západná 11/49, Trenčín                       115 
    rod. Adamíková, nar. 24.04.1948  
16. Jozef Bednár    Kubranská 100, Trenčín             1400 
    rod. Bednár, nar. 03.03.1928  
17. Janka Bellová    Kubranská 65, Trenčín                          2240 
    rod. Zahradníková, nar. 06.11.1949 
18. Ing. Zdenko Beták  Zelnica 322/14, Trenčín            175 
    rod. Beták, nar. 14.04.1954 



19. Petronela Betáková    Kubranská 228, Trenčín             1200 
    rod. Paľová, nar. 29.06.1935 
20. Jozef Bielik     Kubranská 246, Trenčín          620 
    rod. Bielik, nar. 16.01.1928 
21. Jozef Bielik ml.  Kubranská 175/279, Trenčín            75 
    rod. Bielik, nar. 12.04.1952   
22. Vladimír Bielik    Kubranská 244, Trenčín            75 
    rod. Bielik, nar. 24.07.1954 
23. Eva Bíbelová    K výstavisku 9, Trenčín                       450 
    rod. Hricková, nar. 17.02.1950 
24. Anna Blahová    Opatovská 41, Trenčín           650 
    rod. Magulová, nar. 17.08.1950  
25. Emília Blažeková    Sereďská 207, Trnava           420 
    rod. Rokášiová, nar. 19.10.1931 
26. Ernestína Brezanová  Pod horou 10, Trenčín             70 
    rod. Ševčíková, nar. 18.02.1945 
28. Anna Briestenská       Pod čerešňami 24, Trenčín          230 
    rod. Hricková, nar. 27.07.1926     
29. Ladislav Bubeník    Hodžova 73, Trenčín             1350 
    rod. Bubeník, nar. 26.10.1938  
30. MUDr. Antónia Bulková     Opatovská 35, Trenčín            100 
    rod. Dobiašová, nar. 22.09.1954 
31. Mária Bulková  Veľké Bierovce 40            290 
    rod. Ševčíková, nar. 11.03.1930 
32. Marta Bušová  Popradskej brigády 2027/2, Poprad     425 
    rod. Ševčíková, nar. 25.02.1940 
33. Marta Čačková  Potočná 177/6, Trenčín            670 
    rod. Dobiašová, nar. 13.07.1933 
35. Milan Čanady  M. Hricku 8, Trenčín           670 
    rod. Čanady, nar. 23.05.1955 
38. Emília Čisárová  Hodžova 84, Trenčín            115 
    rod. Adamíková, nar. 12.06.1937 
39. Anna Čopková  SNP 7/13, Nová Dubnica           280 
    rod. Hudeková, nar. 19.04.1949 
40. Oľga Danáčová  kpt. Nálepku 4, Trenčín              25 
    rod. Matejková, nar. 25.11.1951  
41. Ing. Andrej Dobiaš, CSc.     Dlhá 59, Piešťany           1510 
    rod. Dobiaš, nar. 28.09.1923     
42. Ing. Emil Dobiaš  Novemeského 2666/6, Trenčín            620 
    rod. Dobiaš, nar. 24.06.1939 
43. Jaroslav Dobiaš  Hodžova 47, Trenčín             100 
    rod. Dobiaš, nar. 03.05.1953 
44. Ján Dobiaš   Opatovská 32, Trenčín           1520   
    rod. Dobiaš, nar. 18.11.1918  
45. Karol Dobiaš  Šoltésovej 1, Trenčín             310 
    rod. Dobiaš, nar. 08.03.1926  
46. Karol Dobiaš  Kubranská 96, Trenčín           1790 
    rod. Dobiaš, nar. 13.03.1943 
47. Karol Dobiaš  Pod čerešňami 469/9, Trenčín            620 
    rod. Dobiaš, nar. 23.06.1944 
48. Ľudovít Dobiaš  Kubranská 251, Trenčín            630 
    rod. Dobiaš, nar. 19.05.1936 
49. Eva Dobiašová  Šafárikova 2731/6, Trenčín            100 
    rod. Bieliková, nar. 11.11.1957 
50. Martin Dobiaš  Kubranská 258, Trenčín            620 



    rod. Dobiaš, nar. 04.03.1966 
51. Milan Dobiaš  Kubranská 81, Trenčín             130 
    rod. Dobiaš, nar. 27.04.1943  
52. Pavol Dobiaš  Poľovnícka 2, Trenčín             130 
    rod. Dobiaš, nar. 30.09.1956 
53. Rudolf Dobiaš  Opatovská 13, Trenčín             910 
    rod. Dobiaš, nar. 29.11.1919                 
54. Stanislav Dobiaš  Kubranská 35, Trenčín             130 
    rod. Dobiaš, nar. 01.01.1954  
55. Štefan Dobiaš  Opatovská 9, Trenčín             310 
    rod. Dobiaš, nar. 17.10.1909 
57. Štefan Dobiaš  Kubranská 82, Trenčín           1150 
    rod. Dobiaš, nar. 28.01.1934  
58. Tibor Dobiaš  Kubranská 85, Trenčín             630 
    rod. Dobiaš, nar. 21.10.1949   
59. Anna Dobiašová  Kubranská 258, Trenčín          1180 
    rod. Krajčová, nar. 07.07.1935  
60. Antónia Dobiašová  Za humnami 5, Trenčín             130  
    rod. Melišová, nar. 14.12.1930 
61. Antónia Dobiašová  Kubranská 25, Trenčín               75 
    rod. Dobiašová, nar. 18.10.1940 
62. Emília Dobiašová  Kubranská 96, Trenčín             570 
    rod. Sokolová, nar. 05.03.1944  
63. Jozefína Dobiašová  Kubranská 25, Trenčín             105 
    rod. Zahradníková, nar. 08.04.1911 
64. Jozefína Dobiašová  Odbojárov 435/14, Trenčín          1300 
    rod. Lišková, nar. 04.05.1923 
65. Jozefína Dobiašová  Opatovská 32, Trenčín             725 
    rod. Matejková, nar. 01.09.1923 
67. Magdaléna Dobiašová Kubranská 35, Trenčín             235 
    rod. Zahradníková, nar. 02.06.1920 
68. Mária Dobiašová  Dlhá 3329/59, Piešťany           2340 
    rod. Lišková, nar. 20.04.1927  
69. Petronela Dobiašová Pred poľom 19/62, Trenčín          1140 
    rod. Dobiašová, nar. 27.10.1943 
70. Miloš Duras  Štefánikova 84, Trenčín             580 
    rod. Duras, nar. 23.04.1956 
71. Rudolf Duras  Gagarinova 9, Nová Dubnica            580 
    rod. Duras, nar. 17.12.1963 
72. Margita Dudíková  Kubranská 175, Trenčín            190 
    rod. Hricková, nar. 23.04.1922 
73. Mária Ďurčová  Pod horou 210/6, Trenčín            130 
    rod. Zahradníková, nar. 25.03.1947 
74. Jozefína Ďurdíková  Pod čerešňami 1, Trenčín          1580 
    rod. Záhradníková, nar. 23.06.1933 
75. Ernestína Ďurechová Dobrá 1112, Trenčianska Teplá          1970 
    rod. Olahová, nar. 08.06.1944  
76. Jana Ďurechová  J. Derku 11, Trenčín             480 
    rod. Golánová, nar. 27.04.1956 
77. Helena Ďurišková  Školská 753/11, Lehota pod Vtáčn.      250 
    rod. Durasová, nar. 09.06.1926 
79. Jozefína Fabová  Pod lipami 11, Trenčín             570 
    rod. Harárová, nar. 15.03.1931 
80. Margita Fabová  Kubranská 248, Trenčín           1180 
    rod. Dobiašová, nar. 17.12.1933 



81. Jana Farulová  Gagarinova 6, Nová Dubnica             115 
    rod. Kohutiková, nar. 23.12.194                
82. Veronika Farulová  Dobrá 1116, Trenčianska Teplá               70 
    rod. Ševčíková, nar. 16.02.1954 
83. František Furka  M. Bela 32, Trenčín              235 
    rod. Furka, nar. 07.08.1947   
84. Jozef Furka   Gagarinova 1714/2, Trenčín             235 
    rod. Furka, nar. 27.02.1943  
86. Anna Gabrielová  Vážska 258, Trenčianska Teplá             100 
    rod. Božencová, nar. 23.12.1931 
87. Veronika Gáliková  Nivá 135/11, Trenčín                60 
    rod. Melišová, nar. 24.02.1937 
88. Katarína Garecová  M. Turkovej 5, Trenčín              225 
    rod. Garecová, nar. 04.12.1965 
89. Pavol Gažo    Pod čerešňami 13, Trenčín             350 
    rod. Gažo, nar. 22.05.1938 
90. Pavol Goláň  Rázusova 50/4, Trenčianska Teplá        480 
    rod. Goláň, nar. 15.07.1958  
91. Dana Grnáčová  Šmidkého 1/12, Trenčín             100 
    rod. Rutová, nar. 09.05.1953 
93. Jozefína Slezáková Šafárikova 2735/1, Trenčín         520 
 rod. Gulová, nar. 12.12.1959 
94. Mgr. Jarmila Gunišová J. Derku 284/42, Trenčín         785 
 rod. Gunišová, nar. 12.06.1952 
95. Jozefína Habermayerová Halalovka 17, Trenčín        200 
 rod. Šimková, nar. 06.07.1929 
96. Štefánia Halgošová Kubranská 173, Trenčín       1520 
 rod. Dobiašová, nar. 25.12.1938 
97. Agnesa Hanusová Dedinská 90, Trnava        415 
 rod. Bočková, nar. 01.12.1937 
98. Ján Harár Prokopa Holého 600, Havličkov Brod    105 
 rod. Harár, nar. 08.08.1931 
99. Ján Harár Bavlnárska 32, Trenčín       230 
 rod. Harár, nar. 18.01.1956 
100. Ing. Jozef Harár Lipová 32, Trenčín      230             
 rod. Harár, nar. 02.09.1950  
101. Peter Harár Kubranská 62, Trenčín    1150 
 rod. Harár, nar. 15.04.1953 
102. Štefan Harár K výstavisku 9, Trenčín    2080 
 rod. Harár, nar. 20.08.1922  
103. Štefan Harár Kubranská 59, Trenčín      570 
 rod. Harár, nar. 23.12.1928 
104. Alžbeta Helešová Kubranská 253/161, Trenčín    1350 
 rod. Hlaváčová, nar. 17.12.1922 
105. Ing. Ingrid Hierwegová Kubranská 246, Trenčín        75 
 rod. Bieliková, nar. 19.04.1966 
106. Karol Hlaváč Kubranská 339/77, Trenčín      650 
 rod. Hlaváč, nar. 08.03.1941  
107. Milan Hlaváč Pod čerešňami 38, Trenčín      260 
 rod. Hlaváč, nar. 16.11.1959 
108. Miroslav Hlaváč Opatovská 20, Trenčín      460 
 rod. Hlaváč, nar. 23.04.1948                        
109. Pavol Hlaváč Opatovská 22, Trenčín    260 
 rod. Hlaváč, nar. 14.10.1950 
110. Oľga Jelínková Pod čerešňami 18, Trenčín  1325 = 53/10752  



 rod. Hlaváčová, nar. 05.02.1944  
111. Anna Hlaváčová Šoltésovej 5, Trenčín    440 
 rod. Hlaváčová, nar. 13.04.1935  
113. Mária Hlaváčová Kubranská 109, Trenčín  5400 
 rod. Hricková, nar. 04.10.1917 
114. Eva Hliničanová Trenčianska 725/52, Nová Dubnica    100 
 rod. Dobiašová, nar. 24.12.64 
115. Ján Holúbek Pod čerešňami 4, Trenčín    625 
 rod. Holúbek, nar. 23.07.1944 
116. Mária Holúbková Soblahov 336    385 
 rod. Záhradníková, nar. 29.01.1930 
117. Agnesa Homolová J. Derku 20, Trenčín    210 
 rod. Durasová, nar. 02.02.1939 
118. Jozefína Honová Pod čerešňami 38, Trenčín    755 
 rod. Rokášiová, nar. 21.05.1924 
119. Helena Horvátová J. Derku 6, Trenčín  2185   
 rod. Ševčíková, nar. 18.10.1943  
121. Anna Hoštáková Kubranská 261, Trenčín  1135 
 rod. Dobiašová, nar. 19.12.1926  
122. Katarína Hoštáková M. Bela 2500/7, Trenčín    580 
 rod. Durasová, nar. 28.01.1959 
124. Ján Hricko Kpt. Jaroša 9, Trenčín    450 
 rod. Hricko, nar. 08.10.1933 
125. Jozef Hricko Nozdrkovce 12, Trenčín  2985 
 rod. Hricko, nar. 17.03.1928 
126. Jozef Hricko Nozdrkovce 16, Trenčín    460 
 rod. Hricko, nar. 14.04.1930 
128. Ondrej Hricko Belá 8, Trenčín    450 
 rod. Hricko, nar. 08.07.1928 
130. Ing. Stanislav Hricko Svinná 485    450 
 rod. Hricko, nar. 09.06.1944  
131. Štefan Hricko Nozdrkovce 1921/8, Trenčín    310 
 rod. Hricko, nar. 23.02.1933 
132. Ing. Viktor Hricko Západná 20, Trenčín  1250 
 rod. Hricko, nar. 25.06.1940 
134. Anna Hricková Kubranská 188, Trenčín  1610 
 rod. Reháková, nar. 26.11.1927 
135. Jozefína Hricková Kubranská 187, Trenčín  1525 
 rod. Hricková, nar. 14.01.1929  
136. Katarína Hricková Belá 7, Trenčín    815 
 rod. Hricková, nar. 16.04.1948 
137. Ivan Husár Neporadza 209      40 
 rod. Husár, nar. 10.08.1946                            
138. JUDr. Ján Hudek Damborského 8, Bratislava    280 
 rod. Hudek, nar. 17.03.1944 
139. Marián Husár Gen. Štefánika 1186/42, Kežmarok      15 
 rod. Husár, nar. 28.09.1957 
140. Ľudmila Husníková Opatovská 489/46, Trenčín  1670 
 rod. Janíčková, nar. 26.04.1934 
141. Eva Hušková Pred poľom 12, Trenčín    320 
 rod. Krátka, nar. 22.10.1941 
142. Ľudmila Chlebanová Zelnica 6, Trenčín    710 
 rod. Maláňová, nar. 07.06.1943  
143. Margita Chochlíková Pod lipami 50/5, Trenčín    910 
 rod. Dobiašová, nar. 06.10.1930 



144. Eva Chorvátová Fedákova 10, Bratislava    110 
 rod. Debrecká, nar. 21.09.1950 
145. Pavol Chorvát Pod lipami 7, Trenčín    155 
 rod. Chorvát, nar. 25.03.1930 
146. Vladimír Chorvát Kubranská 103, Trenčín    295 
 rod. Chorvát, nar. 31.07.1940 
147. Antónia Chorvátová Kubranská 133, Trenčín    445 
 rod. Matejková, nar. 15.06.1946  
148. Eva Ištvaniková Chotárná 51, Trenčín   835 
 rod. Matejková, nar. 24.11.1940  
149. Magdaléna Ivanová Kadnárova 38, Bratislava   330 
 rod. Matajková, nar. 29.01.1929 
152. Mária Jablončíková Kubranská 344/67, Trenčín   620 
 rod. Dobiašová, nar. 21.02.1935  
153. Eva Janíčková Kubranská 170, Trenčín   370 
 rod. Ševčíková, nar. 13.12.1929 
154. Ján Janíček Kubranská 58, Trenčín  1250 
 rod. Janíček, nar. 17.04.1950 
156. Jozef Janíček Pod lipami 54/6, Trenčín    285 
 rod. Janíček, nar. 13.02.1940 
157. Róbert Janíček M. Turkovej 1729/20, Trenčín  2970 
 rod. Janíček, nar. 07.11.1968  
158. Pavol Janíček Kubranská 86, Trenčín    285 
 rod. Janíček, nar. 17.02.1942 
159. Eva Janíčková Kubranská 170, Trenčín    330 
 rod. Ševčíková, nar. 13.12.1929 
160. Jozefína Janíčková Pod Sokolice 42, Trenčín    280 
 rod. Janíčková, nar. 30.12.1932  
161. Margita Janíčková R. Dilonga 436, Malacky    675 
 rod. Šimková, nar. 04.11.1921 
162. Eva Jantošovičová Pod čerešňami 15, Trenčín    210 
 rod. Durasová, nar. 04.12.1931  
163. Oľga Jelínková Pod čerešňami 18, Trenčín    445 
 rod. Hlaváčová, nar. 05.02.1944 
164. Margita Ježíková Inovecká 10, Trenčín    775 
 rod. Jamborová, nar. 26.04.1932 
165. Oľga Jichá U Strohy 460, Vestec, ČR      30 
 rod. Melišová, nar. 20.02.1946  
166. Rudolf Juriš gen. Viesta 44, Trenčín     235 
 rod. Juriš, nar. 26.02.1934 
167. Jozefína Jurišová Kubranská 55, Trenčín   1990 
 rod. Ševčíková, nar. 09.12.1928 
168. Margita Jurišová Kubranská 53, Trenčín     625 
 rod. Jurišová, nar. 16.06.1936 
169. Mária Jurišová Beckov 52   1075 
 rod. Jurišová, nar. 01.01.1926 
170. Jozefína Juřinová Čajkovského 9, Havířov I     245 
 rod. Mošková, nar. 19.02.1931 
171. Mária Kabátová Považská 1709/59, Trenčín     235 
 rod. Furková, nar. 23.03.1945 
173. Magdaléna Kadáková Kubranská 234, Trenčín     650 
 rod. Balajová, nar. 28.03.1937 
174. Jozef Kalafut Zelnica 9, Trenčín     175 
 rod. Kalafút, nar.   
175. Mária Kašovicová Nozdrkovce 18, Trenčín     460 



 rod. Hricková, nar. 19.06.1934 
176. Alžbeta Kiacová Kubranská 49, Trenčín     675 
 rod. Šimková, nar. 03.09.1929 
177. Mária Klobučníková CI 41/108, Dubnica nad Váhom     555 
 rod. Zahradníčková, nar. 16.09.1955  
178. Milan Kocún  Tomášikova 3481/49, Poprad       15 
 rod. Kocún, nar. 24.01.1948 
179. Stanislav Kohútik Trstín 496     115 
 rod. Kohútik, nar. 30.05.1952 
180. Anna Kocholová Čiližská 5004/14, Bratislava     780 
 rod. Ševčíková, nar. 20.10.1925 
181. Helena Konečná Kubranská 263, Trenčín     310 
 rod. Matejková, nar. 01.10.1927 
182. Marta Kopasová Žingorová 28, Martin       30 
 rod. Melišová, nar. 27.09.1959 
183. Jana Kopecká Estónska 16/3, Bratislava     285 
 rod. Hricková, nar. 05.11.1954  
184. Ing. Marta Korcová  Dedovec 1037/55, Pov. Bystrica      235 
 rod. Masárová, nar. 30.01.1944 
185. Marta Kovaříková Kubranská 202, Trenčín     445 
 rod. Matejková, nar. 05.04.1938 
186. František Kováč Považská 40, Trenčín   1460 
 rod. Kováč, nar. 25.02.1931  
187. Miloš Kováč Beckovská 11, Trenčín     155 
 rod. Kováč, nar. 01.04.1972 
188. František Kováčik Šafárikova 2724/2, Trenčín   1420 
 rod. Kováčik, nar. 18.02.1948  
189. Ivana Králová Bavlnárska 17, Trenčín     225 
 rod. Garecová, nar. 03.09.1961  
190. Mária Králová Odbojárov 2, Trenčín     445 
 rod. Hlaváčová, nar. 08.05.1929  
191. Alžbeta Krátka Kubranská 69/106, Trenčín     310 
 rod. Ševčíková, nar. 05.10.1929                         
193. Rozália Krátka Švermova 32, Trenčín     210 
 rod. Palkovičková, nar. 28.11.1928 
194. Jarolím Krátky Pod horou 9, Trenčín     535 
 rod. Krátky, nar. 27.03.1937 
195. Jozef Krátky  Pod čerešňami 11, Trenčín       70 
 rod. Krátky, nar. 31.01.1927  
196. Miroslav Krátky M. Turkovej 12, Trenčín     530 
 rod. Krátky, nar. 31.05.1960 
197. Jozef Krátky Jasná 3, Trenčín     970 
 rod. Krátky, nar. 04.12.1947  
198. Ľubomír Krátky Kubranská 55, Trenčín     210 
 rod. Krátky, nar. 09.11.1952 
199. Marián Krátky J. Fabu 3, Trenčín       25 
 rod. Krátky, nar. 24.01.1945  
200. Pavol Krátky Kubranská 29, Trenčín       25 
 rod. Krátky, nar. 21.04.1952 
201. Peter Krátky Veterná 10, Trnava       25 
 rod. Krátky, nar. 25.02.1950 
202. Dušan Krivánek Západná 2495/14, Trenčín   1553 
 rod. Krivánek, nar. 16.05.1949 
203. Mária Kuciaková Beckovská 11, Trenčín     240 
 rod. Zahradníková, nar. 1102.1931 



204. Katarína Kučerová Brigádnická 12, Trenčín     755 
 rod. Rokášiová, nar. 11.03.1926  
205. František Kulifaj Kubranská 208, Trenčín     270 
 rod. Kulifaj, nar. 03.10.1938  
206. Jozefína Kulifajová Kubranská 227, Trenčín     145 
 rod. Matejková, nar. 01.01.1921 
207. Veronika Kupková J. Derku 263/5, Trenčín     635 
 rod. Dobiašová, nar. 25.09.1940 
208. Katarína Lazarová Družby 4146/31, Piešťany   1575 
 rod. Zahradníková, nar. 20.12.1926 
209. Mária Ličková M. Rázusa 4, Trenčín     110 
 rod. Matejková, nar. 12.08.1921  
210. Igor Liška Dubová 9, Trenčín     155 
 rod. Liška, nar. 19.06.1955 
211. Miroslav Liška Kubranská 247, Trenčín     830 
 rod. Liška, nar. 01.02.1973 
212. Ing. Marián Liška Odbojárov 4, Trenčín   1300 
 rod. Liška, nar. 16.06.1943 
213. Stanislav Liška Kubranská 253, Trenčín   2290 
 rod. Liška, nar. 21.05.1939 
214. Vladislav Liška Kubranská 224, Trenčín   1300 
 rod. Liška, nar. 02.12.1947  
215. Anna Lišková Kubranská 253, Trenčín     625 
 rod. Margušová, nar. 06.02.1944 
216. Ing. Dušan Lojek Horný Šianec 13/7, Trenčín   2950 
 rod. Lojek, nar. 23.05.1943 
217. Ing. Štefan Lojek Clementisova 656/2, Trenčín   2850 
 rod. Lojek, nar. 03.05.1948 
220. Ján Maláň Kubranská 153, Trenčín   2340 
 rod. Maláň, nar. 10.12.1924                            
221. Ondrej Maláň Kubranská 275, Trenčín   2240 
 rod. Maláň, nar. 22.09.1927 
222. Pavol Maláň Štefánika 84, Trenčín      935 
 rod. Maláň, nar. 01.02.1946  
223. Pavol Maláň Štefánika 84, Trenčín    1390 
 rod. Maláň, nar. 01.02.1946 
224. Beata Maláňová Kubranská 195, Trenčín     210 
 rod. Ševčíková, nar. 15.02.1956 
225. Margita Maláňová J. Derku 8, Trenčín   1460 
 rod. Matejková, nar. 25.09.1923  
226. Mária Maláňová Kubranská 92, Trenčín   1665 
 rod. Záhradníková, nar. 26.05.1925 
227. Vilma Maláňová J. Derku 273/15, Trenčín   3750 
 rod. Pristašová, nar. 0811.1923 
228. Marta Marcinová Rovníková 6, Bratislava     240 
 rod. Záhradníková, nar. 15.06.1931 
229. PhMr. Ľubomíra Marčeková  Armádna 6, Trenčín     415 
 rod. Šimková, nar. 07.10.1955 
230. Štefan Margetiak M. Turkovej 18, Trenčín     100 
 rod. Margetiak, nar. 06.12.1939  
231. Jozefa Margetiaková Opatovská 68, Trenčín     105 
 rod. Zahradníková, nar. 22.03.1923  
232. Miroslav Maršálka Zelnica 2, Trenčín     700 
 rod. Maršalka, nar. 11.03.1952 
233. Ján Martinus Pádivého 683/10, Trenčín     575 



 rod. Martinus, nar. 30.12.1950 
234. Oľga Martyščáková Obrancov mieru 1151/4, Púchov   2850 
 rod. Lojeková, nar. 04.12.1945 
235. Milan Masár Kubranská 88, Trenčín   2040 
 rod. Masár, nar. 04.05.1953 
236. Milan Masár Kubranská 88, Trenčín     235 
 rod. Masár, nar. 04.05.1953 
239. Ivan Matejka Pod lipami 9, Trenčín   1305 
 rod. Matejka, nar. 02.05.1942 
242. Ján Matejka Kubranská 91, Trenčín       75 
 rod. Matejka, nar. 10.06.1913 
244. Jozef Matejka Kubranská 91, Trenčín     935 
 rod. Matejka, nar. 20.09.1944  
246. Ľudovít Matejka Soblahovská 17, Trenčín       55 
 rod. Matejka, nar. 22.07.1944 
247. Ondrej Matejka Kubranská 182, Trenčín     805 
 rod. Matejka, nar. 04.06.1919 
248. Pavol Matejka Kubranská 115, Trenčín     970 
 rod. Matejka, nar. 20.05.1938 
249. Pavol Matejka Kubranská 200, Trenčín     210 
 rod. Matejka, nar. 18.10.1948 
250. Tomáš Matejka Kpt. Nálepku 4, Trenčín       25 
 rod. Matejka, nar. 22.12.1938 
251. Viktor Matejka Kubranská 205, Trenčín     105 
 rod. Matejka, nar. 23.12.1937 
253. Marta Matejková Kubranská 184, Trenčín       75 
 rod. Matejková,nar. 23.05.1933                             
255. Magdaléna Matuščínová Baračka 41, Trenčianske Teplice   1300 
 rod. Palová, nar. 20.12.1930 
256. Rudolf Meliš Pod čerešňami 7, Trenčín     250 
 rod. Meliš, nar. 23.10.1921 
259. Margita Miklíková K Dolnej stanici 16, Trenčín       50 
 rod. Matejková, nar. 25.12.1919  
260. Elena Mikušová Kubranská 211, Trenčín     625 
 rod. Mikušová, nar. 09.11.1948 
261. Anna Minárechová Opatovská 66, Trenčín     100 
 rod. Zahradníková, nar. 10.05.1914 
262. Ivan Moško M. Hricku 3, Trenčín     245 
 rod. Moško, nar. 15.10.1940 
263. Jozef Moško Kubranská 275, Trenčín     730 
 rod. Moško, nar. 15.02.1928 
266. Ing. Rudolf Moško Švermova 1615/29, Trenčín     430 
 rod. Moško, nar. 05.08.1934 
267. Štefan Moško Pred poľom 18/366, Trenčín     430 
 rod. Moško, nar. 12.05.1930 
270. Katarína Némethyová Kubranská 265, Trenčín   1040 
 rod. Matejková, nar. 15.03.1923 
271. PhDr. Katarína Nováková Ševčenkova 4, Bratislava   1415 
 rod. Pohorencová, nar. 14.04.1953 
273. Mária Ondrušková Kubranská 281, Trenčín     625 
 rod. Palová, nar. 06.05.1923  
274. Jozef Opát J. Kráľa 1262/58, Púchov     430 
 rod. Opát, nar. 30.07.1970 
276. Peter Opát K výstavisku 9, Trenčín     385 
 rod. Opát, nar. 11.12.1950 



277. Štefan Opát Partizánska 47/2, Handlová     375 
 rod. Opát, nar. 08.01.1943  
278. Janka Adamíková Kubranská 31, Trenčín     835 
 rod. Opatovská, nar. 07.04.1939 
279. Viktor Opatovský Kubranská 90, Trenčín    1405 
 rod. Opatovský, nar. 05.06.1935 
280. MUDr. Helena Orsághová Tupolevova 6, Bratislava    1250 
 rod. Krátka, nar. 18.08.1931 
281. Anna Palatinusová T. Vansovej 1, Trenčín      210 
 rod. Chorvátová, nar. 22.12.1942 
282. Jozefína Palmayová Kostolná Záriečie 153      780 
 rod. Ševčíková, nar. 09.07.1930       
283. Jakub Palo Kubranská 113, Trenčín      345 
 rod. Palo, nar. 01.07.1916 
284. Peter Palo Kubranská 116, Trenčín    1145 
 rod. Palo, nar. 29.04.1931 
286. Rudolf Pavlačka Halalovka 35/27, Trenčín   1250 
 rod. Pavlačka, nar. 04.05.1950 
287. Alžbeta Pavlínová Opatovská 24/477, Trenčín    430 
 rod. Švejdová, nar. 20.02.1936 
288. Margita Pecušová Kubranská 233, Trenčín  1250 
 rod. Pecušová, nar. 22.11.1928  
289. Marta Pilková Soblahovská 1111/33, Trenčín    930 
 rod. Maláňová, nar. 18.05.1950 
290. Ing. Vilma Plisková Kolodeja Martineliho 275, Praha 9  1560 
 rod. Gašparová  
291. Pavol Pohorenec Kubranská 87, Trenčín  1400 
 rod. Pohorenec, nar. 22.06.1954  
293. Anna Polášková Opatovská 41, Trenčín    145 
 rod. Madová, nar. 07.03.1951  
294. Antónia Pomajbová Kubranská 203, Trenčín    645 
 rod. Hoštáková, nar. 22.07.1922  
295. Jozef Pristaš Za humnami 3, Trenčín    190 
 rod. Pristaš, nar. 15.09.1964 
296. Ján Rehák Kubranská 39, Trenčín  1610 
 rod. Rehák, nar. 22.05.1961 
299. Mária Reháková Kubranská 39, Trenčín    260 
 rod. Švejdová, nar. 08.07.1926 
300. Jozefína Rezbáriková Dedinská 4, Trnava    420 
 rod. Rokášiová, nar. 12.02.1920  
301. Margita Rihošková Pri Tepličke 6 , Trenčín    780 
 rod. Matejková, nar. 20.05.1937 
302. Margita Richtárechová Opatovská 11, Trenčín  1610 
 rod. Reháková, nar. 19.06.1931  
303. Magdaléna Robotová Dobrá 1144, Trenčianska Teplá    385 
 rod. Záhradníková, nar. 24.07.1934 
304. Margita Rožičová Križovany nad Dudváhom 33    620 
 rod. Ilavská, nar. 04.10.1937  
306. Magdaléna Sikorčinová J. Derku 16, Trenčín    650 
 rod. Hlaváčová, nar. 03.07.1931 
309. Ľudovít Sokol Kubranská 45, Trenčín    570 
 rod. Sokol, nar. 11.04.1939 
310. Tomáš Sokol Pred poľom 10, Trenčín    570 
 rod. Sokol, nar. 01.12.1935            
313. Eva Sokolová Veľkomoravská 48/2, Trenčín   470 



 rod. Baašová, nar. 25.09.1947 
315. Mária Sokolová Kubranská 181, Trenčín   570 
 rod. Sokolová, nar. 12.02.1927 
316. Vilma Sokolová Kubranská 210, Trenčín   210 
 rod. Sokolová, nar. 25.01.1933 
317. Tibor Somorovský Kubranská 119/190, Trenčín   190 
 rod. Somorovský, nar. 22.05.1974 
318. Marta Bolečková T. Vansovej 2743/2, Trenčín   680 
 rod. Staníková, nar. 25.12.1945 
319. Ján Straka Hatalová 30/36, Trstená   520 
 rod. Straka, nar. 17.04.1925  
320. Vladimír Straka Komárňanská 392, Drietoma   260 
 rod. Straka, nar. 04.07.1944  
321. Jozefína Straková Na vinohrady 55, Trenčín   155 
 rod. Chorvátová, nar. 20.05.1928 
323. Anton Ševčík Pod čerešňami 14, Trenčín   290 
 rod. Ševčík, nar. 19.04.1939 
324. Felix Ševčík Dolné Pažite 40, Trenčín   70 
 rod. Ševčík, nar. 20.10.1950 
325. Ivan Ševčík Pod čerešňami 10, Trenčín   70 
 rod. Ševčík, nar. 27.07.1940 
326. Margita Dubská Smrdáky 129 3120 
 rod. Ševčíková, nar. 01.03.1940 
328. Jozef Ševčík Švermova 31, Trenčín   290 
 rod. Ševčík, nar. 24.02.1935 
330. Martin Ševčík Kubranská 57, Trenčín   995 
 rod. Ševčík, nar. 23.04.1964 
331. Milan Ševčík Kubranská 240, Trenčín   940 
 rod. Ševčík, nar. 13.04.1938 
332. Ing. Ondrej Ševčík Partizánska 13, Trenčín   430 
 rod. Ševčík, nar. 20.03.1929 
333. Rudolf Ševčík Na Karasiny 37/13, Prievidza   70 
 rod. Ševčík, nar. 07.04.1936 
334. Štefan Ševčík Puškinova 23, Trenčín   335 
 rod. Ševčík, nar. 29.01.1938 
339. Mária Ševčíková Kubranská 195, Trenčín 1145 
 rod. Krátka, nar. 25.04.1929 
342. Ing. Ladislav Šimko Radvanská 4, Banská Bystrica   415 
 rod. Šimko, nar. 24.09.1953  
343. Ing. Peter Šimko Žitovská 220, Chrastava, ČR   415 
 rod. Šimko, nar. 04.06.1965  
344. Ing. Štefan Šimko Za humnami 1, Trenčín   420 
 rod. Šimko, nar. 20.12.1959 
345. Anna Šimková J. Derku 18, Trenčín 1470 
 rod. Majerská, nar. 27.06.1912  
346. Anna Lišková Kubranská 253, Trenčín 1795 
 rod. Margušová, nar. 06.12.1944 
347. Jozefína Šišoláková Nábrežná 5, Trenčín   415 
 rod. Horná, nar. 30.10.1934  
348. Katarína Škodáčková Jasná 4, Trenčín   160 
 rod. Rihošková, nar. 26.04.1962  
349. Jozefína Štefkovičová Hrabovka 17 2240 
 rod. Maláňová, nar. 14.09.1930 
350. Mária Šulková Opatovská 93, Trenčín   420 
 rod. Sokolová, nar. 07.10.1945  



352. Ing. František Švejda Krasno nad Kysucou 939   260 
 rod. Švejda, nar. 14.03.1964  
354. Ján Švejda Hodžova 86, Trenčín   490 
 rod. Švejda, nar. 02.04.1934  
355. Ján Švejda Kubranská 333/89, Trenčín   535 
 rod. Švejda, nar. 13.05.1934 
356. Jozef Švejda Opatovská 29, Trenčín   430 
 rod. Švejda, nar. 07.03.1928  
357. Milan Švejda Strojárenska 6, Trenčín   260 
 rod. Švejda, nar. 11.05.1957  
358. Margita Teplanová Opatovská 82, Tenčín   210 
 rod. Durasová, nar. 26.08.1937  
360. Antónia Toflová Hodžova 56, Trenčín   100 
 rod. Matejková, nar. 01.10.1936 
361. Anna Trebulová Makov 236   625 
 rod. Ilavská, nar. 25.09.1941 
362. Veronika Trefná Pádivého 5, Trenčín   310 
 rod. Ševčíková, nar. 04.03.1935  
363. Ondrej Tvrdoň Kubranská 169, Trenčín 2290 
 rod. Tvrdoň, nar. 28.09.1921 
364. Anna Tvrdoňová Kubranská 169, Trenčín   100 
 rod. Matejková, nar. 12.07.1923  
365. Anna Tvrdoňová Bazovského 10/9, Trenčín   480 
 rod. Goláňová, nar. 27.05.1927  
366. Katarína Uherková J. Derku 48, Trenčín 2340 
 rod. Lišková, nar. 28.02.1930 
367. Jozefína Ukušová Niva 184/34, Trenčín     60 
 rod. Melišová, nar. 20.06.1925  
368. Ján Valko Revolučná 866/711, Trenč. Teplá   260 
 rod. Valko, nar. 14.08.1963  
371. Rudolf Vaník Hodžova 39, Trenčín   100 
 rod. Vaník, nar. 26.11.1932 
372. Anna Vániková Hodžova 1988/39, Trenčín   230 
 rod. Masárová, nar. 18.09.1937  
373. Marta Venglárová Toporec 22   235 
 rod. Pristašová, nar. 25.10.1933  
374. Jarmila Vojtíšková J. Zemana 2404/85, Trenčín   130 
 rod. Záhradníková, nar. 17.12.1949 
375. Margita Volfová Osvienčimská 1960/3, Trenčín 1410 
 rod. Opatovská, nar. 25.05.1929 
376. RNDr. Andrej Záhradník Budatínska 75, Bratislava   240 
 rod. Záhrdník, nar. 17.11.1924 
377. Ján Záhradník Pod čerešňami 16/22, Trenčín   240 
 rod. Záhradník, nar. 18.06.1929 
378. Ján Záhradník Kubranská 268, Trenčín   400 
 rod. Záhradník, nar. 23.01.1933 
380. Jozef Záhradník Považská 62/1710, Trenčín   240 
 rod. Záhradník, nar. 15.03.1939  
382. Pavol Záhradník Balzakova 11, Havířov - Bludice,    230 
 rod. Záhradník, nar. 31.03.1944 
383. Helena Záhradníková Pod čerešňami 16, Trenčín   425 
 rod. Ševčíková, nar. 02.10.1934 
384. Gabriela Záhradníková Kubranská 268, Trenčín   355 
 rod. Pristašová, nar. 21.09.1935 
386. Anna Zacharová Sládkovičova 13/18, Nová Dubnica   245 



 rod. Durasová, nar. 10.04.1931  
387. Marta Zemková Kubranská 278, Trenčín   690 
 rod. Betáková, nr. 05.01.1946 
388. Stanislav Zubo Vansovej 1, Trenčín   155 
 rod. Zubo, nar. 23.12.1951  
389. Štefan Zubo M. Turkovej 4/2, Trenčín   240 
 rod. Zubo, nar. 29.03.1931 
390. Anna Zubová Pred poľom 18, Trenčín   350 
 rod. Ďurasová, nar. 10.01.1931 
391. Ing. Jozef Žiška J. Derku 303/2A, Trenčín 1770 
 rod. Žiška, nar. 14.02.1954  
393. Karol Žuffa M. Turkovej 14, Trenčín   315 
 rod. Žuffa, nar. 22.05.1929  
394. Marta Čanigová Považská 54, Trenčín 1552 
 Krivánková, nar. 14.05.1945 
395. Mária Králová Odbojárov 2, Trenčín 1770/1075200 
 rod. Hlaváčová, nar. 08.05.1929   
396. Anna Hlaváčová Šoltésovej 5, Trenčín 1770/1075200 
 rod. Hlaváčová, nar. 13.04.1935 
397. Ing. Ladislav Šimko Radvanská 4, Banská Bystrica 1795   
 rod. Šimko, nar. 24.09.1953  
398. Gabriela Halgošová Nábrežná 1636/9, Trenčín   210 = 1/1280 
 rod. Ševčovičová, nar. 17.03.1962 
399. Ing. Helena Rozvadská Tr. Stankovce 384 1095 = 73/17920 
 rod. Matejková, nar. 06.03.1964 
400. Jozef Meliš Opatovská 287/169, Trenčín     55 
 rod. Meliš, nar. 07.11.1951 
401. Mária Žufová SNP 1480/134, Pov. Bystrica   105 
 rod. Gáboríková, nar. 08.01.1936 
402. Mária Žufová SNP 1480/134, Pov. Bystrica   105 
 rod. Gáboríková, nar. 08.01.1936 
403. Mária Orgonášová Kresánkova 11, Bratislava   105 
 rod. Žufová, nar. 09.10.1959  
404. Ján Dobiaš Pod Brezinou 49, Trenčín   510 
 rod. Dobiaš, nar. 23.07.1960 
405. Daniela Balková Volavé 625/2   210 
 rod. Matejková, nar. 01.01.1944 
406. Emília Hricková Soblahov 18   230 
 rod. Jandová, nar. 11.01.1942  
407. Ing. Ondrej Ševčík Partizánska 13, Trenčín    25/7186 
 rod. Ševčík, nar. 20.03.1929  
408. Helena Záhradníková Pod čerešňami 16, Trenčín    25/7186 
 rod. Záhradníková, nar. 02.10.1934 
409. Mgr. Marta Bušová Popradskej brigády 22, Poprad    25/7186 
 rod. Ševčíková, nar. 25.02.1940 
410. Jozef Krátky Pod čerešňami 11, Trenčín    25/7186 
 rod. Krátky, nar. 31.01.1927 
411. Jozef Izrael Dobrá 1151, Trenčianska Teplá   470 
 rod. Izrael, nar. 22.03.1942 
413. Anna Šimková J. Derku 41, Trenčín   535 
 rod. Ševčíková, nar. 09.10.1933 
414. Pavel Sokol Pod horou 218/14, Trenčín   940 
 rod. Sokol, nar. 22.05.1937 
415. Lenka Ibolyová SNP 7/56, Nová Dubnica   285 
 rod. Hricková, nar. 18.03.1978 



416. Jozef Sokol Mayerová 403/26, Trenč. Teplá   415 
 rod. Sokol, nar. 01.06.1955 
417. Vladimír Matejka Znievska 8, Bratislava   625 
 rod. Matejka, nar. 25.08.1954 
418. Ing. Marta Švábová Homolová 2168/29, Bratislava 2190 
 rod. Holúbková, nar. 16.10.1945 
419. Ing. Milan Zigo Bratislavská 2054/4, Trenčín   430 
 rod. Zigo, nar. 05.02.1956 
420. Miroslav Krátky Považská 1707/45, Trenčín   660 
 rod. Krátky, nar. 21.12.1961 
 
(združení v pozemkovom spoločenstve URBÁRSKA OBEC KUBRA - TRENČÍN, 
Kubranská 132, 911 01 Trenčín, vedeného v evidencii Okresného úradu v Trenčíne - 
pozemkové spoločenstva bez právnej subjektivity pod č. 39/96 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Trenčín 
číslo účtu              : 0041711925/0900 ) 
zastúpených na základe splnomocnení: Jánom Záhradníkom, predsedom spoločenstva 
                    a  
                   Stanislavom Liškom, tajomníkom spoločenstva  
 
Ing. Celler uviedol, že toto už raz bolo schválené. Na základe požiadavky katastra musí byť 
materiál chválený tak, ako je dnes predložený. 
   
Ing. Lifka položil otázku, či  kúpa nehnuteľného majetku bude riešená jednou kúpnou 
zmluvou, alebo 420 zmluvami? 
 
Ing. Krátky vysvetlil, že bude uzatvorených 420 zmlúv. 
 
Ing. Lifka sa spýtal, kto bude hradiť náklady na písanie týchto zmlúv? 
 
Ing. Celler uviedol, že náklady hradí Mesto Trenčín ako kupujúci. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo   
A/  zrušenie uznesenia MsZ č. 179 z 24.10.2002 
B/  zrušenie uznesenia MsZ č. 50 z 5.5.2003 
C/ kúpu nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
K bodu 5Ň. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5Ň. 
 
Ide o: 
kúpu nehnuteľnosti  - pozemku v k. ú. Trenčín na Mierovom námestí parc. č. 1212/8, zast. 
plocha vo výmere 19 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1212/1, zast. plocha vo výmere 658 
m2 geometrickým plánom č. 37384678-2/06 zo dňa 13.02.2006  od Eleny Fabianovej za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod oporným múrom pre dom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  na Mierovom č. 16  
za cenu..................................................................................................................5.000,- Sk/m2. 
Celková  kúpna cena.................................................................................................95.000,- Sk. 



 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo kúpu 

nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5O. Návrh na kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5O. 
 
Ide o: 
kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – stavebného objektu SO 13.1.2. – Okružná 
križovatka na ceste I/61 – časť stavby mimo štátnej cesty I/61 v správe Mesta Trenčín  v 
zmysle vydaného Kolaudačného rozhodnutia č. SOcÚ-1064/2005/Va MsÚ-60740/2005 
právoplatného dňa 6.12.2005 od stavebníka EURO MAX Slovakia, a.s. Trnava za kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku č. 80/2005 zo dňa 15.12.2005 vypracovaného znalcom Viliamom 
Lanákom vo výške 6,564.745,- Sk. 

 
Pán Babič navrhol, aby sa rokovaním dosiahlo darovanie objektu firmou EURO MAX 
Slovakia, a.s. Mestu Trenčín. 

 
Ing. Lifka vyjadril názor, že  táto kúpa je ako podpisovanie bianco šeku. Obchvat nie je na 
komunikácii Mesta Trenčín, je to nepriama dotácia súkromnému podnikateľovi. 
 
Ing. Celler upresnil,  že nejde o celú kruhovú križovatku, ide o tú časť, ktorá je mestskou 
kominunikáciou. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, schválilo  kúpu majetku do vlastníctva Mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5P. Návrh na kúpu  a následný majetku  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5P. 
 
Ide o: 
A/ kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové 
 
1/  rodinný dom s.č. 225  s príslušenstvom, pozemok   parc. č. 106 záhrada o výmere 313 
m2, parc. č. 104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, parc. č. 105 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 343 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 408 ako vlastník Milan Konečný 
a Marta rod. Jánošíková v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 6,800.000,- Sk stanovenú 
znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 



 

2/  rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník 
MVDr. Jana Koppiová, rod  Šilonová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk 
stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
3/  pozemok  s príslušenstvom parc. č. 93 záhrada o výmere 847 m2 zapísaný na liste 
vlastníctva  č. 749 ako vlastník Marián Cieslar v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 1,700.000,- 
Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo 
vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
4/ rodinný dom s príslušenstvom, pozemok parc. č. 97/1 záhrada o výmere 275 m2, parc. 
č. 97/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 4 ako 
vlastník Ing. Roman Jaroš a Daša rod. Berithová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 
7,700.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
5/ rodinný dom s.č. 242 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 79 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 18 m2, parc. č. 80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 385 m2 zapísané na liste 
vlastníctva č. 765 ako vlastník Peter Mikuš v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 5,500.000,- Sk 
stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 

B/ predaj nehnuteľností v k.ú. Orechové 

1/  rodinný dom s.č. 225 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 106 záhrada o výmere 313 
m2, parc. č. 104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, parc. č. 105 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 343 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 6,800.000,- Sk stanovenú znaleckým 
posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

2/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk  

stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
3/  pozemok s príslušenstvom parc. č. 93 záhrada  o výmere 847 m2 za dohodnutú kúpnu 
cenu 1,700.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi 
ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
4/  rodinný dom s príslušenstvom, pozemok parc. č. 97/1 záhrada o výmere 275 m2, parc. 
č. 97/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7,700.000,- 
Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo 
vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
 
5/  rodinný dom s.č. 242 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 79 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 18 m2, parc. č. 80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 385 m2 za 
dohodnutú kúpnu cenu 5,500.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami 



a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku 
 
pre kupujúceho Železnice Slovenskej republiky, Bratislava za účelom prípravy stavby 
„ŽSR – Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/hod.“ 
 
Ing. Lifka vyjadril sa, že sa ide o operáciu, ktorú šiesti poslanci nepodporujú. V zmluve so 
Železnicami SR je klauzula o obmedzení platnosti zmluvy, pokiaľ Železnice SR  nedostanú 
z rozpočtu v roku 2005, alebo z fondov na toto dotáciu. Má Mesto Trenčín  informácie, či boli 
poskytnuté dotácie a či  je zmluva   platná? 
 
Ing. Celler zmluva je platná, Železnice SR majú pripravené finančné prostriedky. 
 
Pán Babič  uviedol, že podľa jeho názoru Mesto Trenčín v tejto veci robí službu, ktorá je nad 
rámec jeho poslania a riešenia tejto situácie. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo kúpu a následný predaj majetku Mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 

K bodu 5R. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 646 zo dňa 15.12.2005  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5R. 
 
Ide o: 
zmenu uznesenia MsZ č. 646 zo dňa 15.12.2005, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo kúpu 
nehnuteľnosti v k.ú. Zamarovce – pozemok parc. č. 253 orná pôda o výmere 861 m2 zapísaný 
na liste vlastníctva č. 196 ako vlastník Rudolf Ševčík a manž. Jana v celosti za dohodnutú 
kúpnu cenu 1.200,- Sk/m2 za účelom prípravy územia pre výstavbu rodinného domu. 
Celková kúpna cena predstavuje .........................................................1.033.200,- Sk. 
 
Zmena sa týka: 
a) kúpnej ceny, ktorá sa mení               z: 1.200,- Sk/m2 

                                                              na: 1.230,- Sk/m2 
b) celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z: 1.033.200,- Sk 

                                                               na: 1.059.030,- Sk   

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 nehlasovali, schválilo 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 646 zo dňa 15.12.2005 v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 
K bodu 5S. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
              1/ do správy Základná škola Veľkomoravská Trenčín, m.r.o. 
        2/ do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o 



 
 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5S. 
 
Ide o:  
1.  zverenie 
do správy Základná škola Veľkomoravská Trenčín, m.r.o., sídlo Veľkomoravská 12, 911 05 
Trenčín majetok – investičnú akciu – stavebnú úpravu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
ZŠ ul. Veľkomoravská Trenčín“, v obstarávacej cene 2,379.305,70 Sk, s účinnosťou od 
01.03.2006. 
 
2.  zverenie 
do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., sídlo Kubranská 20/42, 911 01 Trenčín 
majetok – investičnú akciu – stavebnú úpravu „MŠ ul. Opatovská Trenčín -rekonštrukcia 
a modernizácia bojlerov“, v obstarávacej cene 320.477,00 Sk, s účinnosťou od 01.03.2006. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 nehlasoval, zverilo 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín  
              1/ do správy Základná škola Veľkomoravská Trenčín, m.r.o. 
        2/ do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5T. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5T. 
 
Ide o:  
1.  vyňatie 
zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlo Soblahovská 65,                  
912 50 Trenčín nasledovný majetok: 

 
HIM   
Názov Rok 

obstarania 
Obstarávacia 
cena 

verejné osvetlenie Štúrovo námestie, Trenčín 1997 2,969.102,40 Sk
s účinnosťou od 1.1.2006. 
 
2.  vyňatie  
zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., sídlo Kubranská cesta č. 20,                  
911 00  Trenčín,  nasledovný majetok umiestnený v Materskej škole, Ul. Nešpora, Trenčín: 
DDIM 
Inv. Číslo Názov Rok 

obstarania 
Obstarávacia 
cena 

401/14 
 

Čerpadlo obehové do okruhu na ohrev 
TÚV 

2005 
 

7.913,50 Sk 
 

s účinnosťou od 1.1.2006. 
 



3.  vyňatie  
zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlo Soblahovská 65,                  
912 50 Trenčín nasledovný majetok: 

 
HIM   
Názov Rok 

obstarania 
Obstarávacia 
cena 

Motorové vozidlo Š-Forman , EVČ TN 459 AL 1992 174.857,00 Sk 
s účinnosťou od 1.3.2006. 
 
4.  zverenie 
do správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., sídlo Kubranská cesta č. 20,                    
911 00  Trenčín,  nasledovný majetok : 
HIM 
Názov Rok 

obstarania 
Obstarávacia 
cena 

Motorové vozidlo Š-Forman , EVČ TN 459 AL 1992 174.857,00 Sk 
s účinnosťou od 1.3.2006. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že je otázne či má zmysel prevádzkovať auto z roku 1992  a či je to 
úsporné. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, 3 nehlasovali, schválilo  
1/  vyňatie majetku zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín 
2/ vyňatie majetku zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 
3/ vyňatie majetku zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 
 Trenčín 
4/ zverenie majetku do správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 

v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 5U. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  

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

 
 
Ing. Ján Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5U. 
 
Ide o: 
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1595 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova, orientačné číslo 46, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6396, pozemku zast. parc. č. 1627/436 o 
výmere 558 m2, zapísaného na LV č. 6396, k. ú. Trenčín,  na Správe katastra Trenčín 

 



1. byt č.20 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
36/1252 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.168,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.115,- Sk   
Jarmile Martišovej, rod. Habšudovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1595  Ulica Hurbanova  je spolu 29 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1595 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1595". 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 2115 v 
Trenčíne, Ulica Svätoplukova, orientačné číslo 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2638, pozemku zast. parc. č. 729 o výmere 
98 m2 zapísaného na LV č. 2638 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 726/1 o výmere 1532 m2 
zapísaného na LV č. 2612, k. ú. Zlatovce,  na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č.  1 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

86/171 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13.620,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 120.465,- Sk   
Márii Vranákovej, rod. Čepelovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2115  Ulica Svätoplukova sú spolu 2 byty. Doteraz bol v tomto dome 
odpredaný 1 byt. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2115 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Nám. sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou 
uzatvoril zmluvu o výkone správy.  
 
III.   
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 4, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 22,60 
m2 nachádzajúcej sa v dome súp. č. 310 v Trenčíne, Ul. Bavlnárska, orientačné č. 1 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk,  spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 659 o výmere 
505 m2, na ktorom je dom postavený,  priľ. pozemku zast. parc.č. 658/4 o výmere 652 m2 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemkoch 
v rozsahu 23/1058, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín; ďalej spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 658/5 o výmere 525 m2 
(vjazd do garáží) a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v rozsahu 23/228 za dohodnutú 
kúpnu cenu 27.943,- Sk, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1848, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín  
Emilovi Minarovichovi, bytom Trenčín, Bavlnárska 310. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch vo výške 77.943,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 310, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz bolo odpredaných 5  
garáží, po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 310 vo vlastníctve Mesta 



Trenčín 6 garáží. Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 nehlasovali, schválilo 

odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 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. 
 
 
K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.   2/2006, ktorým sa mení  

     a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.2/2001 o Mestskej polícii        
     v Trenčíne 

1. Príloha č. 1 – Organizačná schéma Mestskej polície v Trenčíne 
2. Príloha č. 2 – Štatút Mestskej polície v Trenčíne 

 
Mgr. Országh, náčelník MsP Trenčín, predložil materiál pod bodom 6. 
 
Informoval o vstupe Mesta Trenčín do projektu zamestnávania občanov zo zdravotným 
postihnutím a zriadenia chráneného pracoviska. Úlohou takto zamestnaných občanov na 
Mestskej polícii v Trenčíne bude obsluhovať kamerový systém. Budú to civilní pracovníci, 
ktorí, aby mohli vykonávať túto činnosť musela byť doplnená Organizačná schéma Mestskej 
polície v Trenčíne a  Štatút Mestskej polície. V článku 10  Štatútu Mestskej polície v Trenčíne 
sú vyšpecifikované ich oprávnenia  a zároveň povinnosti. V prípade, že bude schválený tento 
návrh, pracovisko by sa otvorilo k 15. marcu 2006. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 nehlasovali, schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne.   

 
 
K bodu č. 7. Návrh   Všeobecne záväzného    nariadenia   Mesta Trenčín č. 3/2006,  ktorým sa   
                     mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na  
území mesta Trenčín 

 
P. Hubinská, členka MsR, predložila materiál pod bodom 7. 
 
Informovala, že účelom návrhu VZN č.3/2003 je spresnenie ustanovení VZN  č. 4/2003 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta 
Trenčín v znení zmien a doplnkov a na jeho zosúladenie so zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov  a zákonom NS SR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pôvodný názov  Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín sa dopĺňa o slovné spojenie „v byte občana“. Nový názov znie 
„O poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu 
v byte občana na území mesta Trenčín. 



 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2006,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách 
za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín. 
 
 
K bodu 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2006 o udeľovaní  

     Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta 
 
PhDr. Marián Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8.  
 
Informoval, o tom, že predloženiu tohto materiálu predchádzala pomerne dlhá a zložitá 
diskusia, ktorej rezultátom je snaha čo najviac odideologizovať možnosť manipulácie s týmito 
inštitútmi oceňovania ľudí, ktorí sa nejakým významným spôsobom zaslúžili  o reprezentáciu 
mesta a sprehľadniť a zjednodušiť vykonávací postup na udeľovanie týchto cien tak, ako to 
robia všetky mestá, ktoré si vážia svojich ľudí. 
Z tejto diskusie vyplynula predstava, že zanášať do toho nejaké iné než odborné pohľady je 
riskantné, preto sa tam stretnete s inštitútom osobitnej komisie zloženej z odborníkov, nie 
politikov, čo sa nemusí vylučovať, ale musí byť garancia a zhoda taká veľká, aby akékoľvek 
pochybnosti o udelení tejto ceny boli vylúčené, aby to bolo veľmi seriózne. Trenčín udelil 
túto cenu iba Dr. Zamarovskému.  
Čo sa týka právneho usporiadania tohto materiálu vyplýva to z toho, že treba zefektívniť 
a spružniť udeľovanie tejto ceny a týchto pôct. V zákonom stanovenej lehote boli uplatnené 
pripomienky, v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov konkrétne na zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne dňa 9.2.2006: 
1/ v článku 2 ods.6 a článku 3 ods. 4 vypustiť slovné spojenie „ poslanci MsZ“ 
Sleduje sa tým, len toľko, že sú tam občania, ktorí dávajú návrh a každý poslanec MsZ je 
občanom, takže ten návrh môže dávať a netreba to tam takýmto spôsobom zvýrazňovať. 
Ďalšou je pripomienka   
2/ v článku 4 vypustiť odsek 3 a upraviť číslovanie odsekov nasledovne: 
- ods. 4 prečíslovať na ods. 3 
- ods. 5 prečíslovať na ods. 4 
 
Ing. Lifka  doplnil, že v článku 2 bod 5 sa použité slovo komisia nemyslí komisia podľa §15 
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Je dobre, že sa to odideologizovalo. 
 
PhDr. Kvasnička  doplnil, že je potrebné hľadať ľudí, lebo mnohí z nich sú na hranici 
životnosti a keď to nespravíme v najbližšom období, tak potom len „in memoriam“. Možno je 
to lepšie so živými. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2006 o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny 
mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta so zapracovanými pripomienkami. 
 
 
 
 



K bodu 9. Návrh kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu v Trenčíne
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 9. 
 
Informoval, že Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje prísediacich Okresného súdu 
v Trenčíne na volebné obdobie rokov 2006 – 2010. Je to pravidelná procedúra, ktorú 
vykonáva mestské zastupiteľstvo. 
Požiadal o úpravu materiálu a to nasledovne: 
1/ vyčiarknuť meno Jana Panáková – VMČ Juh, ktorá sa vzdala kandidatúry  
2/ doplniť meno Ing. Karol Špaček – podľa  predloženého doplnku. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že citujem: „keď si po vzore anglického právneho systému volíme 
sudcov, že má takú drobnú chybu tento systém, že v podstate každý výbor mestskej časti 
odsúhlasuje len svojich, pritom človek nemusí poznať ľudí z ostatných častí, a tak potom 
tento zoznam, ktorý uvádza len meno a priezvisko je možno niekedy nie dostatočným na 
rozhodovanie a táto vec sa môže stať formálnou. Toto rozhodnutie možno vyzerá, že je to 
maličkosť, ale to nie je bežná vec, tí ľudia by sa tu mali alebo  ukázať, alebo by malo byť 
k nim niečo napísané, pretože si myslím, že je to hodne málo. Tí čo už boli tí sudcovia, tých 
niektorých poznám, ale mnohé mená sú tu nové. Mohli by sme k tomu o štyri roky  pristúpiť 
inak“. 
 
Ing Celler reagoval, že v minulosti boli kandidáti pozývaní na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, ale podľa jeho názoru je z časového hľadiska korektnejšie k týmto ľuďom, ak 
tu nemusia byť. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie rokov 
2006-2010 so zapracovanými zmenami  . 
 
 
K bodu 10. Návrh zriadenia Združenia krajských miest K 8 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 10. 
 
Informoval, že na základe dohody primátorov všetkých krajských miest bolo rozhodnuté 
o inštitucionalizovaní Združenia krajských miest, ktoré vystupovalo ako záujmové združenie 
primátorov jednotlivých krajských miest. Dôvodom tohto rozhodnutia bol záujem na tom, aby 
sa bolo možné stať oficiálnym partnerom v procesoch prípravy legislatívy, v procesoch 
vyjednávania o problematike samospráv, ktoré sa dotýkajú krajských miest, pretože krajské 
mestá majú iné postavenie v hierarchii miest, riešia viac problémov ako iné mestá a obce 
a v princípe sú všetky mestá a obce riadené jedným Zákonom o obecnom zriadení, ktorý 
v dnešnej podobe je potrebné novelizovať. Preto je v záujme primátorov krajských miest, aby 
boli mestá oficiálnym partnerom vlády, parlamentu tak, ako je Združenie miest a obcí 
Slovenska, Únia miest a obcí Slovenska a iné záujmové združenia, ktoré sa zúčastňujú 
legislatívneho procesu v Slovenskej republike.  
 

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

a) zriadenie združenia krajských miest pod názvom Združenie K 8 so sídlom    



                v Bratislave, Rudnayovo nám. 8 

b) Zmluvu o založení Združenia K 8 

2/ poverilo primátora mesta Trenčín, ako štatutárneho zástupcu mesta  

a) zastupovaním mesta v Združení K 8 

b) podpísaním Zmluvy o založení Združenia K 8. 
 

 
K bodu 11. Návrh na členstvo mesta Trenčín v medzinárodnej asociácii Walled Towns    
                   Friendship Circle (WTFC) – Kruh priateľov opevnených miest 
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 11. 
 
Vyjadril sa, že „Mesto Trenčín za ostatných 15 rokov bolo vo všelijakých spolkoch, ktoré 
mnohokrát mali skôr formálnu, veľmi platonickú, veľmi neefektívnu povahu. Aj preto sme 
v tomto volebnom období racionalizovali našu účasť v niektorých združeniach, ktoré mali 
formálny a  neefektívny charakter. Po diskusii v mestskej rade a komisii kultúry, cestovného 
ruchu a cirkví sme dospeli k presvedčeniu, že tento návrh, ktorý vyšiel z útvaru marketingu po 
skúsenostiach s akciou v Holandsku a po možných kontaktoch,  konexiách, spolupráci 
s mestami, ktoré participujú v tomto združení, je to spoločnosť, ktorej dopady je cítiť aj na 
marketingu mesta, na lepšej informatike. Preto sa nazdávame a mestská rada to aj takto 
odsúhlasila, že by sme mali byť členmi tohto združenia tým skôr, že nás v tomto roku čaká 
usporiadanie medzinárodného sympózia „Mesto za hradbami“. Ľudia z tohto združenia už na 
procesoch prípravy sympózia participujú, sú aktívni.  
S odvolaním sa na rozhodnutie komisie kultúry, športu a cestovného ruchu, kde sa detaily 
cestovného ruchu veľmi precízne diskutujú, bola súčasťou diskusie o týchto združeniach 
i polemika, či Trenčín je mesto s hradbami. 
V štatúte tejto organizácie nie je jednoznačne napísané, že to musia byť len mestá, ktoré majú 
ucelené hradby, môžu to byť mestá, ktoré majú fragmenty hradieb, alebo boli ohradené 
a vlastne ani nejde o zdôraznenie tohto deliaceho stavebného historicko - urbanistického 
prvku, ale skôr o mestá s významnou históriou. Trenčín po každej stránke tieto parametre 
spĺňa. Členský príspevok v tejto asociácii je  480 € ročne“. 
 
P. Babič sa stotožňuje s návrhom, ktorý bol predložený. Žiada, aby bol názov materiálu 
upravený podľa gramatickej správnosti z „ ... Kruh priateľov opevnených miest“ na „ ... Kruh 
priateľstva opevnených miest“. Pokladá iniciatívu  vstupu do to tejto asociácie za veľmi 
príkladnú v rámci cestovného ruchu aj v rámci kultúrnych kontaktov. 
 
Ing. Celler požiadal prítomných o opravu názvu  materiálu podľa návrhu pána Babiča. 
Podotkol, že oficiálny názov asociácie je uvedený v anglickom jazyku. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval, schválilo 
plnoprávne členstvo mesta Trenčín v medzinárodnej asociácii Walled Towns Friendship 
Circle (WTFC) – Kruh priateľstva opevnených miest a úhradu prislúchajúceho ročného 
členského príspevku so zapracovanou pripomienkou. 
 
 
 



K bodu 12. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom Mesta Trenčín 
 
MUDr. Szép predložil materiál pod bodom 12. 
 
Vyjadril názor, že po dlhých desaťročiach  Mesto Trenčín výrazne napreduje, začali sa 
realizovať projekty, ktoré mesto už dlho potrebovalo. Úsilie funkcionárom Mesta Trenčín by 
malo byť náležite a transparentne ocenené. 
 
Ing. Lifka citujem: „Rád by som  poďakoval nášmu kolegovi za vypracovanú správu, ktorá 
má také atribúty ako všetky veci, ktoré vypracováva úrad a bol by som rád, keby sme tam 
niektoré veci ešte opravili. Ja si myslím, že keď dokážeme v prípade primátora, zástupcu  -
viceprimátora oceniť ich prácu 40%, tak aby sa náhodou nezdalo, že poslanec dlhodobo 
uvoľnený na výkon funkcie menej pracuje, alebo snáď nemá to vzdelanie, lebo tam nevidím 
titul, tak navrhujem zvýšiť jeho odmenu z 30% na 40 % nech je to narovnako, keď sú to už tí 
ľudia. V celkovom vyjadrení je to okolo 40.000,- Sk, čo robí 6% z celkovej sumy odmien 
787.688,- Sk a rád by som bol, kebyže ako sa Eugen prepracoval k nejakému návrhu, aby 
myslel aj na nás poslancov, pretože predpokladám, že tu sedíme za seba a dám veľmi 
nepopulárny politický návrh, ktorým rozšírim toto. Takže môj návrh znie: zvýšenie sumy 
z 30% na 40% pre poslanca dlhodobo uvoľného na výkon funkcie, rozšírenie znenia návrhu : 
Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom Mesta Trenčín a poslancom Mesta Trenčín, 
a poslancom Mesta Trenčín navrhujem, čo ja viem 15.000,- Sk na hlavu, čo činí 375.000,- Sk, 
čo je len polovica z tej sumy, ktorá by bola vyplatená štyrom ľuďom vo vedení mesta“. 
 
MUDr. Sámel poznamenal, že citujem: „V úspechoch mesta mi  chýba niečo podstatné, čo 
tam ani nemôže samozrejme zatiaľ byť, čo mi tam  chýbalo aj minulý rok pri schvaľovaní 
odmien, pretože samozrejme tieto financie idú z daní našich občanov. Keď chodím po 
Slovensku, stačí, aby som išiel k Novému Mestu nad Váhom a pozeral sa okolo diaľnice, ako 
všade rastú objekty firiem, ktoré občanom prinášajú pracovné miesta a keď idem cez Trenčín, 
musím konštatovať, že sme značne zostali pozadu, takže nemôžem sa stotožniť s tým, že tie 
úspechy sú také výrazné, pretože zabúdame na to dôležité, prečo sme tu a to nielen v tejto 
oblasti ale aj v oblasti ostatných služieb, v oblasti mestského hospodárstva a podobných vecí, 
ktoré som vždy kritizoval. Občan má právo z tých daní, či sme trhové alebo netrhové 
hospodárstvo, či sme pravicoví, alebo nie sme pravicoví, na určité zabezpečenie služieb a na 
to, aby sa o neho to mesto nejakým spôsobom staralo. Nedoniesli sme sem  zatiaľ našim 
občanom žiadne pracovné miesta, preto sa zdržím  pri hlasovaní.“ 
 
P. Babič sa vyjadril, že si váži prácu ľudí a je nesporné, že  Trenčín je mesto, ktoré má veľmi 
dobré smerovanie, ktoré vychádza z práce funkcionárov Mesta Trenčín. Je za to, aby bolo 
úsilie ľudí náležite ocenené. Prečo predkladaný materiál bol vypracovaný na poslednú chvíľu?  
Predloženie materiálu by nemalo vychádzať z pohnútky a skrytého podozrenia, že sa niečo 
podsúva. 
Všetci  poslanci tohto mestského zastupiteľstva odvádzajú každý rok kus poctivej práce. 
Súhlasí s názorom Ing. Lifku, aby bola aj práca poslancov patrične zohľadnená. 
 
Ing. Sýkorčin vyjadril názor, že za posledné tri roky nastali v meste Trenčín badateľné 
zmeny vďaka práci poslancov. Osobne sa nemôže s týmto návrhom stotožniť, nakoľko neboli 
priaznivé reakcie, keď si poslanci vo VÚC odsúhlasili 15.000,- Sk odmeny. Navrhol 
oddelenné hlasovanie o odmenách podľa funkcií a odmenách pre poslancov. 
 
Ing. Celler upresnil že v návrhu ide o mimoriadnu ročnú odmenu a nie mesačnú odmenu. 



 
Ing. Česal upriamil pozornosť na určité neúspechy , na ktorých sa mesto určitým spôsobom 
podieľalo. Je to rozpad špecializovaného zdravotného systému a ukončení činnosti polikliniky 
na sídlisku Juh, na ktorom žije viac ako 19 000 obyvateľov. 
 
Ing. Celler reagoval na slová MUDr. Sámela, že čo sa týka investorov,  primátor absolvoval 
viacero rokovaní, zatiaľ investori  hľadajú veľké množstvo nezamestnaných, lacnú pracovnú 
silu, preto idú ďalej, ako je Trenčín. V Trenčíne by to mali byť zamestnávatelia, ktorí budú čo 
najlepšie platiť svojich zamestnancov. Vyjadril spokojnosť s tým, že sa podarilo doceniť takú 
firmu, ako je  JOHNSON CONTROLS TRENČÍN s.r.o., ktorá postupne zamestnáva takých 
pracovníkov, ktorých má byť šesťsto. Bude to iste zdĺhavejší proces ako inde, ale na toto sa 
treba zamerať a na to je cielený aj marketing mesta. V okrese Trenčín je 4,5- 5% 
nezamestnanosť, čo je druhá najnižšia po Bratislave, Ten, kto tu  hľadá lacnú pracovnú silu, ju 
tu nenájde. 
Čo sa týka pripomienky Ing. Česala, vyjadril primátor mesta presvedčenie, že poliklinika 
v tých priestoroch bude fungovať, samozrejme nie je garancia, že tam budú tí istí lekári. 
Objekt hodlá mesto predať iba subjektu, ktorý má licenciu na zdravotnícke výkony 
a oprávnenie v tejto sfére podnikať alebo pracovať. Záujem nasvedčuje tomu, že to tak bude. 
 
MUDr. Sámel doplnil, že jeho slová neboli myslené ako osobná invektíva voči niekomu. To 
že má mesto Trenčín teraz nízku nezamestnanosť neznamená, citujem: „že sme sa o ňu 
zaslúžili my, pretože to je vec dlhodobá, čiže my musíme sa starať o to, aby aj tí čo prídu po 
nás  aj ako poslanci, potom nemuseli za desať rokov hasiť to, čo my sme nejakým spôsobom, 
nechcem povedať, že zanedbali, jednoducho pre nich nevyvinuli.“ 
 
Ing. Česal skonštatoval, že špecializovaná zdravotná starostlivosť na sídlisku Juh prestala 
existovať. Citujem: „Čo bude a ako to  bude,  to je ešte tak ďaleko vo hviezdach a vôbec to 
nie je taká jednoduchá vec, ako sa komukoľvek zdá“. 
 
Ing. Lifka citujem: „tie technické veci, čo tuto kolega Sýkorčin, asi tak zmätočne to vyznelo, 
lebo nestiahol  späť svoju predstavu o tých pätnástich tisícoch a zároveň vlastne to vnímame 
ako jeho návrh oddelene hlasovať. Bolo by dobre, keby to dal. A ešte som sa chcel opýtať, 
aby to hlasovanie bolo také jednoznačné, pán Hlobeň by nám mohol povedať, ako máme 
hlasovať, ako sa to bude vysvetľovať, lebo v poslednej dobe  sa k tomu dosť vie vyjadriť. Či 
by nám nedal k tomu nejaký názor“? 
 
Ing. Celler požiadal Ing. Sýkorčina o vyjadrenie k jeho pôvodnému návrhu o hlasovaní. Je to 
pozmeňovací návrh, aby sa rozdelilo hlasovanie? 
 
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, že ak by to bolo možné, bol by za to, aby sa za každý návrh 
hlasovalo zvlášť. Samostatne by sa malo hlasovať o návrhu odmien pre poslancov 
a samostatne o návrhu odmien  pre funkcionárov. 
 
P. Kohout požiadal o vyjadrenie, či schvaľovanie odmien, tak ako navrhol Ing. Lifka, je 
v súlade so zákonom. 
 
Ing. Celler  potvrdil, že návrh Ing. Lifku je v súlade so všetkými platnými normami a  
zákonmi. 
 
Ing. Lifka sa spýtal, či platí návrh Ing. Sýkorčina, aby sa hlasovalo separátne?  



 
Ing. Celler zopakoval, že Ing. Sýkorčin podal návrh, aby sa hlasovalo samostatne 
o poslaneckých odmenách 15.000,- Sk za rok 2005. 
 
Ing. Lifka citujem: “Dobre, tak ja sťahujem návrh, pokiaľ zostáva pána Sýkorčina návrh 
a pripojím sa  k návrhu pána Sýkočina. Pán Sýkorčin dal lepší návrh, pokiaľ ho nestiahne, ja 
podporím jeho návrh. Stačí mi vedieť od pána Sýkorčina, či na svojom návrhu trvá“. 
 
MUDr. Szép žiadal zopakovať znenie poslaneckého návrhu. 
 
Mgr. Plánková  sa vyjadrila, že bude hlasovať za predložený vypracovaný  návrh odmien, 
odporučila, aby bol pripravený podobný návrh na  vyplatenie odmien poslancom, ktorý bude 
predložený  na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pred tým bude prerokovaný 
v jednotlivých VMČ a komisiách. 
 
PhDr. Kvasnička citujem: “ Ja som z toho zmätený, priznám sa, lebo Róbert dal návrh o tom, 
že aj poslanci aby boli pojatí do nejakej takej bilancie. Štefan dal návrh na oddelenie tohto 
hlasovania, čomu tiež rozumiem, ale v prípade, že sa Róbert zriekne svojho návrhu, tak 
nemusíme oddeleným spôsobom hlasovať, pretože návrh na hlasovanie o poslancoch dal 
Lifka.“ 
 
Ing. Celler navrhol, aby sa hlasovalo o všetkých troch návrhoch, tak ako boli predložené. 
 
Dipl. Ing. Homola citujem: „Odznelo spústu technických pripomienok a ja by som svoju 
pripomienku, alebo diskusný príspevok nazval skôr metodickým, pretože som už dosť starý 
a čas ma naučil, že nebudem sa, v mladosti som sa vyjadril ku všetkému, aj dneska sme videli 
také prípady, ale čas ma naučil, aby som sa vyjadroval viac – menej už len k veciam, ktorým 
už dobre rozumiem a ja sa odmeňovaním zaoberám celý svoj odborný život. Mne najviac 
v týchto kritických, alebo pripomienkach chýba jedna vec - zmysel odmeňovania tohto typu, 
to znamená nezaručeného, preto o tom teraz rozprávame, je motivovať a predpoklad 
motivácie, že to najprv poviem a nie post. Ten návrh vyplatiť poslancom je post, nemá nič 
spoločné s motiváciou. Ten prvý, samozrejme, ten je aj právne založený, je v papieroch, je 
v princípoch je v zásadách, teraz je len otázka či správne vieme vyhodnotiť to, čo bolo 
predom povedané. V organizáciách hospodárskeho typu samozrejme sa tie úlohy dajú 
jednoznačne popísať, dopredu určiť, kvantifikovať. V takomto kolektívnom vyhodnocovaní 
a kolektívnej príprave, ako sme dneska boli svedkom, samozrejme, taká záruka určite nie je. 
Preto debata o tom, čo sa dosiahlo, je základom, samozrejme, takéhoto odmeňovania. Ja 
osobne dnešnú debatu vyhodnocujem tak, že my motivovať vlastne nevieme, my vieme 
demotivovať kolektívne, to je príklad tej dnešnej diskusie a ja by som bol za to, aby ja osobne 
mám svoje stanovisko, samozrejme. Ja vidím všetko, čo sa aj proporcionality týka, chod tých 
odmien. Keď to vnímam v úrovni trhu práce, teda odmeňovania na slovenskom trhu práce, 
keď vnímam z tejto praxe, čo znamená problematika komunálneho riadenia, čo znamená 
kolektívnosť toho riadenia, tak ja považujem tie odmeny za primerané trhu práce. Je len 
otázka, či sa ozaj naplnili predpoklady, ciele a naše predsavzatia. Ja ich vidím, ako z pohľadu 
tohto roka, ako naplnené, mnohé síce ťažko kvantifikované, ale čas určite pozitívne ukáže. 
Môj názor je, ja som za tento materiál a či už to urobíme tak ako pani Plánková navrhla, teda 
s odstupom času a s komplexným vyhodnotením tej situácie ja nemám problém aj dneska za 
to zahlasovať pozitívne“. 
 



Ing. Lifka dodal, že  na odmeňovanie v podnikoch a v nadnárodných firmách, kde riaditeľ 
podniku sa na trhu práce pohybuje medzi 180 – 250 tisícmi korún je iný pohľad, ako na 
predkladané odmeny v mestskom zastupiteľstve. Parametre určujúce výšku odmien neboli 
nikde nastavené. Pohľady MUDr. Szépa i Dipl. Ing. Homolu sú dva rôzne pohľady na túto 
vec. Prikláňa sa k názoru Dipl. Ing. Homolu. 
 
 
1. Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Lifku , aby sa zvýšila odmena pre pána 
Zubričaňáka z 30% na 40%, aby bola poslancom za rok 2005 vyplatená jednorazová odmena 
15.000,- Sk na osobu a aby bo upravený názov materiálu pod bodom 12 – „Návrh na 
vyplatenie odmien funkcionárom Mesta Trenčín a poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne“. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 6 proti, 7 sa zdržali 
hlasovania, 3 nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 
2.  Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Sýkorčina, aby čiastka 15.000,- Sk na osobu 
ako mimoriadna odmena za rok 2005 bola vyplatená poslancom jednorazovo a materiál pod 
bodom 12 sa rozšíril o tieto odmeny. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 10 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, 3 nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Sýkorčina. 
 
3.  Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Plánkovej, aby bol pripravený návrh na 
vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za rok 2005 a po 
prerokovaní predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne na aprílovom 
zasadnutí. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 4 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, 2 nehlasovali, schválilo návrh Mgr. Plánkovej. 
 
 
4.  Hlasovanie o materiáli tak ako bol predložený 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo vyplatenie odmien funkcionárom Mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 

K bodu 13. Interpelácie poslancov MsZ 
 
Ing. Česal  
1. Predložil interpeláciu týkajúcu sa schváleného VZN č. 6/2005 Rozpočet  Mesta 
Trenčín na rok 2005 so zapracovanými pripomienkami. Jeho pripomienka, ktorá bola 
schválená, bola v tom zmysle, že sa objem finančných prostriedkov vo výške 5.000 000,-  Sk 



rozpočtovaných na odvodnenie sídliska Juh – Halalovka ponechá s tým, že predmetná čiastka 
bude použitá na sídlisku Juh. Navrhoval, aby sa finančné prostriedky, ktoré boli ušetrené pri 
tejto investičnej  akcii, použili na opravu chodníkov na sídlisku Juh, ktoré boli 30 rokov 
zanedbávané. Na zasadnutí VMČ dňa 9.1.2006 položil otázku ako boli použité schválené 
finančné prostriedky v objeme 5.000 000,- Sk. Ing. Štefánikom, vedúcim útvaru 
ekonomického mu bolo odpovedané, že tieto prostriedky boli použité : 
a)  na odvodnenie sídliska Juh – Halalovka vo výške 2.000 409,- Sk – pôvodná zmluva 
b)  na akciu „Odkanalizovanie ľavej stany Váhu“  bola použitá suma vo výške 800 000,- 

Sk 
c) nevyčerpané prostriedky vo výške 1.791 000,- Sk sú súčasťou hospodárskeho 

výsledku mesta za rok 2005. 
Domnieva sa, že na sídlisko Juh aj na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bolo 
poskytnutých 0,- Sk.  
2. Vzniesol interpeláciu na základe požiadavky Ing. Bezáka. Na základe e- mailovej 
správy, v ktorej sa uvádza, že (citujem) “... v regionálnych periodikách sa v poslednom čase 
objavil inzerát istej realitnej kancelárie na predaj zatiaľ ešte nepostavených bytov a sídlisku 
Juh II. Myslím, že s názvom MINI CENTRUM JUH, ktoré majú byť postavené oproti 
nákupnému stredisku JUŽANKA v blízkosti súčasnej tržnice“. Ďalej sa pisateľ e- mailu 
sťažuje, že je zarážajúce, akým spôsobom sa rieši výstavba nových objektov v tomto prípade 
bytov. 
Ide o pozemok, ktorý chcel kúpiť pôvodne pán Salihbegovič, za účelom zriadenia predajne  
Občerstvenia a Nákupného strediska. Na zasadnutí VMČ Juh sa o tejto výstavbe bytov 
nehovorilo a nie je mu nič o tejto veci známe.  V zmysle pisateľovej sťažnosti položil otázky: 
1. Kto rozhoduje o takejto výstavbe a vydáva k nej súhlasné stanovisko? 
2. Vyjadroval sa k tejto výstavbe VMČ Juh? 
3. Je táto stavba v súlade s územným plánom rozvoja sídliska? 
4. Je možné tento zámer ešte prehodnotiť, zvážiť pre a proti a zrušiť plánovanú výstavbu? 
Pisateľ sťažnosti ďalej uvádza, že na sídlisku Juh žije 17 rokov a pripadá si ako na (citujem): 
“... večnom nedokončenom stavenisku, ktorému akoby chýbal architekt“. 
Ing. Česal poďakoval za odpoveď primátorovi mesta na interpeláciu, ktorá sa týkala 
polikliniky na Juhu. Osobne je však presvedčený o svojom názore, že ide o možno 
nechcenú ľahostajnosť zo strany vedenia mesta.  

 
MUDr. Sámel  
1. Kritizoval už na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva  zrušenie 
možnosti parkovania pri futbalovom štadióne na Sihoti. Následok v zimných mesiacoch bol 
taký, že cesta k parkovisku za plavárňou, aj keď má len mierny sklon, bola v celom rozsahu 
zľadovatelá. Chodníky neboli odhrnuté, chodci museli chodiť po ceste a autá boli i v tom 
miernom sklone pri prejazde absolútne nebezpečné. Keď už bolo znemožnené parkovanie na 
mieste, odkiaľ sa ľahko dostanú, tak by sa malo zabezpečiť, aby cesta bola zjazdná.  
2. Reagoval na bod 5J, ktorý bol stiahnutý z dnešného  rokovania mestského 
zastupiteľstva. Problematiku týkajúcu sa tohto materiálu si pamätá ešte z minulého volebného 
obdobia. Súčasný nájomca  pán Kuhlöffel opakovane prejavoval záujem o kúpu 
a investovanie v tejto lokalite, sú všeobecne známe jeho aktivity, ktorými podporuje žiacky 
šport, sú známe jeho projekty.  V materiáli je uvedené, že kupujúci bude zaviazaný začať 
s výstavbou časti športovo – rekreačného areálu Noviny. Z tejto formulácie nie je jasný 
zámer. Čo sa týka ďalej uvedeného, boli Mestom Trenčín vyzvaní žiadatelia na podanie 
cenovej ponuky na kúpu nehnuteľností. Pán Kuhlöffel opakovane prejavoval záujem o túto 
kúpu. Listom prednostky  zo dňa 14.12.2005 mu bolo oznámené, že citujem: “Na základe 
Vašej ponuky predchádzajúcej korešpondencie ohľadom odkúpenia nehnuteľností Vám 



oznamujeme, že zatiaľ nebolo v orgánoch mesta rozhodnuté o spôsobe predaja týchto 
nehnuteľností. Vašu ponuku budeme ďalej evidovať a v prípade rozhodnutia o spôsobe 
predaja Vás budeme písomne informovať.“  
MUDr. Sámel položil otázku akým spôsobom boli vyzvaní záujemcovia, o aký spôsob výberu 
išlo, na základe akých kritérií? To z materiálu nie je jasné. Zmienený pán  nebol vyzvaný na 
predloženie cenovej ponuky. Ako sa bude postupovať ďalej, keďže nebola splatená 
zábezpeka? Bude vybraný niekto iný z uchádzačov, ktorí prejavili záujem doteraz a sú 
evidovaní? Bude výber uskutočnený od začiatku? Vyjadril názor, že  pri sume 4.000 000,- Sk 
by bolo vhodné vyhlásiť verejnú súťaž. Ako občana ho zaujíma nielen cena, ale i  zámer po 
odkúpení nehnuteľností, nakoľko ide o lukratívny priestor. 

 
Ing. Celler sa vyjadril, že v tejto veci boli oslovené všetky subjekty, ktoré relevantým 
spôsobom prejavili záujem o uvedený areál. Pán Kuhlöffel ako nájomca  prezentoval 
spoločný  postup s jedným z troch účastníkov výberového konania firmou EXECUTIVE  
FINANCIAL  MANAGMENT, ktorá bola vyzvaná. Projekt bol predložený spoločne s  touto 
firmou  a bol vyhodnotený. Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa dostala ponuka, ktorá 
bola cenovo najvyššia, pričom všetky tri subjekty predložili ten istý zámer – využitie a rozvoj 
športového areálu ako tenisového areálu. V zmysle územného plánu je to priestor určený na 
šport. V ďalších krokoch sa bude týmto zaoberať Mestská rada v Trenčíne a bude navrhnutý 
ďalší postup. 
 
P. Babič  
1. Požiadal o riešenie zimnej údržby na hrádzi, ktorá je v zimnom období nepriechodná. 
Na zasadnutiach VMČ Sever bola táto požiadavka viackrát  nanesená, ale nič sa nevyriešilo. 
Bolo by vhodné riešiť tento problém s Povodím Váhu a.s.  Žiada o odpoveď Ing. Petrtýla. 
2. Požiadal  o  informácie k stavu riešenia rekreačno - športovej zóny v mestskej časti 
Sever, vo vytýčenej trase hrádze pri Tepličke. 
3. Požiadal o dohľad nad výrubom stromov.  Každý výrub by mal  byť opatrený 
súhlasom Mestského úradu v Trenčíne. 
4. Požiadal  o informácie o naplánovaných akciách rekonštrukcie verejného osvetlenia 
firmou Siemens. Prostredníctvom zasadnutí VMČ Sever by chceli byť občania informovaní 
o stave realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Trenčín. 
5. Požiadal o vyjadrenie k požiadavke vznesenej Ing. Závodskou na zasadnutí VMČ 
Sever k pokrytiu televíznym signálom Trenčianskej televízie. Nie je spokojný s odpoveďou 
pána Hlobeňa. Ako bude zabezpečené vykrytie mesta  televíznym signálom mestskej televízie 
v častiach, kde tento signál nie je, alebo je nedostatočný? 
Vykrývame televíznym signálom Dubnicu nad Váhom a Piešťany za peniaze obyvateľov 
mesta Trenčín. 
6. Požiadal, aby v INFO vychádzali iba relevantné informácie, nakoľko sú uverejňované 
 neautorizované vyjadrenia. 
7. Požiadal, aby bolo v INFO uvedené stanovisko Mesta Trenčín k medializovanému 
úmrtiu človeka, nakoľko je to vážna vec, ktorá rezonuje v našom meste. Vyžaduje si to 
patričné vysvetlenie, aby nevznikli dohady.  
8. Uviedol, že podľa jeho názoru je dôvodom stiahnutia materiálu 5J jeho 
netransparentnosť. 
9.  Pochvalne sa vyjadril k zriadeniu služobne mestskej polície v mestskej časti Sever. 
Pozitívne to ovplyvňuje život v tejto mestskej časti. 

 
 
 



 
PhDr. Laborecká vyjadrila poďakovanie Ing. Vravkovej, riaditeľke MHSL, m.r.o. Trenčín  
a Ing. Čermákovi z Mestskej polície v Trenčíne za spoluprácu  a  operatívne riešenie situácie 
pri spriechodňovaní Študentskej ulice v období  zimnej kalamity.  
 
MUDr. Szép vzniesol interpeláciu, týkajúcu sa zimnej údržby komunikácií v centre mesta. 
I keď sa podarilo MHSL, m.r.o., Trenčín v celku dobre zvládnuť úpravu ciest v tých 
podmienkach, aké zima priniesla. Navrhol, aby harmonogram zimnej údržby pozemných 
komunikácií bol spresnený tak , aby jednotlivé výbory mestských častí mali možnosť vyjadriť 
sa k nemu ešte pred jeho schválením. Nestalo by sa potom napríklad to, že priamo v centre 
mesta bol počas celého kalamitného obdobia chodník, ktorý nebol očistený. 
 
Ing. Boc doplnil, že zimný operačný plán pre budúce zimné obdobie bude prerokovaný 
v jednotlivých výboroch mestských častí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav  C e l l e r         JUDr. Iveta  O r g o n í k o v á 
           primátor                  prednostka  
      mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
P. Gabriela  H U B I N S K Á, dňa ............................................................................. 
 
 
Ing. Veronika  Z Á V O D S K Á, dňa ........................................................................ 
  
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Štefulová, dňa 2.3.2006 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	p. Gabrielu Hubinskú a Ing. Veroniku Závodskú
	Ing. Štefana Sýkorčina a MUDr. Petra Hlavaja
	P.č.   Meno   Adresa                                         podiel z 268800
	2/  rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom zapísané na liste vlastníctva č. 238 ako vlastník MVDr. Jana Koppiová, rod  Šilonová v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
	1/  rodinný dom s.č. 225 s príslušenstvom, pozemok parc. č. 106 záhrada o výmere 313 m2, parc. č. 104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, parc. č. 105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 343 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 6,800.000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
	2/ rodinný dom s.č. 229 s príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 8,100.000,- Sk 
	stanovenú znaleckým posudkom v súlade s metódami a postupmi ustanovenými vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
	DDIM
	HIM
	MUDr. Sámel 
	1. Kritizoval už na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva  zrušenie možnosti parkovania pri futbalovom štadióne na Sihoti. Následok v zimných mesiacoch bol taký, že cesta k parkovisku za plavárňou, aj keď má len mierny sklon, bola v celom rozsahu zľadovatelá. Chodníky neboli odhrnuté, chodci museli chodiť po ceste a autá boli i v tom miernom sklone pri prejazde absolútne nebezpečné. Keď už bolo znemožnené parkovanie na mieste, odkiaľ sa ľahko dostanú, tak by sa malo zabezpečiť, aby cesta bola zjazdná. 
	P. Babič 
	MUDr. Szép vzniesol interpeláciu, týkajúcu sa zimnej údržby komunikácií v centre mesta. I keď sa podarilo MHSL, m.r.o., Trenčín v celku dobre zvládnuť úpravu ciest v tých podmienkach, aké zima priniesla. Navrhol, aby harmonogram zimnej údržby pozemných komunikácií bol spresnený tak , aby jednotlivé výbory mestských častí mali možnosť vyjadriť sa k nemu ešte pred jeho schválením. Nestalo by sa potom napríklad to, že priamo v centre mesta bol počas celého kalamitného obdobia chodník, ktorý nebol očistený.


