
Z á p i s n i c a  
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 23. augusta 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov, ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).  
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 25 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  

 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 Ing. Dušana Gálika a Mgr. Ladislava Pavlíka 
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
 Ing. Igora Kvasnicu, PhD. a p. Janku Fabovú  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 proti, 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 
2A. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za I. polrok 2007 
2B. Návrh zmeny Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. 

polrok 2007 
3. Majetkové prevody 
4. Návrh na II. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 
5. Návrh zmeny Štatútu mesta Trenčín 
6. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 

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

7. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta 
Trenčín 

8. Návrh VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady nakladania 
s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín, 

9. Návrh VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 
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10. Návrh zmeny Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 

11. Koncepcia rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej energetiky 
12. Svetelnotechnická mapa mesta Trenčín 
13. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Ul. 

Piaristická č. 42, Trenčín 
14. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu MHSL, m.r.o., Trenčín 
15. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine MHSL, m.r.o., Trenčín 
16. Interpelácie poslancov MsZ 
 
 
Ing. Celler stiahol z rokovania materiál pod bodom 11 – Koncepcia rozvoja Trenčína 
v oblasti tepelnej energetiky, nakoľko materiál nebol schválený mestskou radou a je nutné ho 
pred definitívnym schválením, čo vyplýva z legislatívnych povinností do konca tohto roku, 
znovu prerokovať v mestskej rade. Následne bude predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva, predpokladá, že v mesiaci október 2007. 
 
PhDr. Kvasnička navrhol zaradiť ako samostatný bod pred bod 16 - Interpelácie poslancov 
MsZ, materiál o tom, aby bola na Mierovom námestí osadená pamätná tabuľa k 17. novembru 
1989 pripomínajúca zvrhnutie komunizmu.  
 

1. Hlasovanie o návrhu PhDr. Kvasničku. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo návrh PhDr. Kvasničku. 
 

2. Hlasovanie o programe ako o celku vrátane doplnkov.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 

program zasadnutia s doplnkami. 
 
 

 
K bodu 2A. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  
                    Trenčín za I. polrok 2007 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 2A. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, zobralo na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2007. 
/Uznesenie č. 81/ 
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K bodu 2B. Návrh zmeny Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II.  
                    polrok 2007 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 2B. Zdôvodnil, že 
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 
vykonaných na mestskom úrade a v mestských organizáciách za rok 2006, sa štandardne 
robila raz za 2 alebo za 3 roky. V zmysle programového rozpočtu, ktorý bol prijatý na rok 
2007, mu bolo uložené robiť túto kontrolu každoročne, preto ju zaradil do Plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčína na II. polrok 2007. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 
Zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2007. 
/Uznesenie č. 82/ 
 
 
 
K bodu 3A. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3A. 
 
Ide o: 
1/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Clementisova, súp. č. 656,  
parc.č. 665 zastavaná plocha o výmere 169 m2, v podiele 63/1008-ín, čo predstavuje 10,6 m2 
v k.ú. Kubra, pre Juraja Kalnássyho, rod. Kalnássyho podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom 
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje ............................................................ 37,- Sk 
 
 
2/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 691,  parc.č. 
640 zastavaná plocha o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
2.1 Božena Lehocká, rod. Grachová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.2 Oľga Záhoráková, rod. Golubcová            
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
2.3 Marianna Bobolová, rod. Hrvolová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje .............. 28,- Sk  
2.4 Jozef Moniak a Ing. Stanislava Chudá, rod. Chudá 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.5 Branislav Gálik a manž. Bernadeta, rod. Medvedíková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
2.6 Milan Hrušovský a manž. Mgr. Terézia, rod. Holčáková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
 
3/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp. č. 692,  parc.č. 
639 zastavaná plocha o výmere 216 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
3.1 Zdenka Svrbíková, rod. Ferová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk 
3.2 Martin Škára                               
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 27,- Sk  
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3.3 Zora Holenská, rod. Ilavská            
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 36,- Sk  
3.4 Ing. Milan Pechanec                              
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 7,9 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 28,- Sk 
3.5 František Vereš a manž. Iveta, rod. Pšenková        
v podiele 34/955-ín, čo predstavuje 7,7 m2, celková kúpna cena predstavuje ........... 27,- Sk 
 
 
4/ p r e d a j nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2504,  
parc.č. 2337/23 zastavaná plocha o výmere 189 m2, parc.č. 2337/228 zastavaná plocha 
o výmere 186 m2 a parc.č. 2337/229 zastavaná plocha o výmere 208 m2 v k.ú. Trenčín, pre: 
4.1 Jaroslava Bilčíková, rod. Ševčíková 
v podiele 80/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.2 Aurelia Isabegovičová, rod. Jasečková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk   
4.3 Peter Mercek a manž. Katarzyna Krystyna, rod. Krok 
v podiele 80/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.4 Peter Schulz a manž. Anna, rod. Majčíková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.5 Jozef Kajan a manž. Jana, rod. Bojtošová           
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.6 RNDr. Augustín Krendl a manž. Daša, rod. Jajcayová 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk  
4.7 Ľuboš Zháňač a manž. Beáta, rod. Kuzmová          
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.8 Milan Žáčik a manž. Eva, rod. Ševčíková               
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk  
4.9 Rudolf Čejda a manž. Mgr. Františka, rod. Samková 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ......... 46,- Sk 
4.10 Pavol Kopunec a manž. Ing. Anna, rod. Kozáčková 
V podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,2 m2, celková kúpna cena predstavuje ........ 46,- Sk  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 83/ 
 
 
 
K bodu 3B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3B. 
 
Ide o: 
1/ p r e d a j nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa na ul. J. Zemana – 
parc.č. 1706/17 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2, parc.č. 1716/11 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, parc.č. 3330/10 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
53 m2, LV č. 1, pre Zlaticu Suchú a manž., za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................... 96 m2 
Celková kúpna cena ....................................................................................... 24.000,-Sk 
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2/ p r e d a j nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa na Riznerovej ul. – 
parc.č. 3546/23 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 74 m2, parc.č. 3546/26 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 48 m2, parc.č. 3546/44 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7 
m2, LV č. 1, pre Ing. Milana Pavlíka a manž., za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková výmera pozemkov ................................................................................. 129 m2 
Celková kúpna cena ....................................................................................... 32.250,-Sk 
 
3/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín nachádzajúceho sa na Rybárskej ul. – 
parc.č. 1688/26 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, LV č. 1, pre Juraja 
Omachela, za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome, za kúpnu cenu 250,-Sk/m2. 
Celková kúpna cena ......................................................................................... 7.000,-Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 84/ 
 

 
K bodu 3C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3C. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník nachádzajúcich sa medzi ul. 
Istebníckou a Jahodovou nasledovne : 

a/ pre Milana Štefánika, Trenčín novovytvorenú parc.č. 585/2 záhrada s výmerou 
241 m², odčlenenú GP č. 31041833-073-06 zo dňa 06.11.2006, z E-KN parc.č. 403/11, 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 
............................................................................................. 120.500,-Sk, 

b/ pre Annu Štefánikovú, Trenčín a Máriu Borákovú, Uherský Brod, Česká 
republika : 

– novovytvorenú parc.č. 585/1 záhrada s výmerou 181 m²,  
– novovytvorenú parc.č. 585/5 záhrada s výmerou 105 m²,  
– novovytvorenú parc.č. 585/8 záhrada s výmerou   94 m²,  

všetky odčlenené GP č. 31041833-073-06 zo dňa 06.11.2006, z E-KN parc.č. 403/11 (parc.č. 
585/5) a z E-KN parc.č. 403/12 (parc.č. 585/1 a parc.č. 585/8), všetky zapísané na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín, pre každú kupujúcu v podiele 1/2,    za kúpnu cenu spolu 
................................................................................... 190.000,-Sk,  
za účelom scelenia pozemkov pri rod. dome, záhrady a hospodárstva za domom,      za kúpnu 
cenu 500,-Sk/m². 
Celková výmera pozemkov .................................................................................. 621 m² 
Celková kúpna cena ..................................................................................... 310.500,-Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 85/ 
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K bodu 3Č. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Č. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  

- novovytvorená parc.č. 3591 ostatná plocha o výmere 29 m2, odčlenená GP č. 
17905095-044-07 zo dňa 22.6.2007 z EKN parc.č. 1150 a 1179, v  k.ú. Trenčianske 
Biskupice, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti    

- novovytvorená parc.č. 3375/26 zastavaná plocha o výmere 30 m2 a novovytvorená 
parc.č. 3593/2 zastavaná plocha o výmere 36 m2, odčlenené GP.č. 33192863-13/07 
vyhotoveným dňa 2.4.2007 z parciel č. 3375/1 a 3593 zapísaných na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti 

pre Teramex spol. s.r.o., Trenčín, za účelom rozšírenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, 
na ktorých bude realizovaná výstavba polyfunkčného objektu, za cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 142.500,- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 2 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 86/ 
 
 
 
K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3D. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice, parc. č. 907/13 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 126 m2, pre VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, 
Trenčín, IČO: 31411908 za účelom  dokompletizovania pozemku, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................  63.000,- Sk 
 
P. Babič poprosil, aby sme v rámci dikcie, aj keď obsah je v poriadku, nehovorili o tom, že 
sme ,,netušili“. Mohlo dôjsť k preklepu alebo k prehliadnutiu daných skutočností.  
 
Ing. Celler odpovedal, že je to doslova tak, pretože vychádzame z podkladov, ktoré sú v tom 
momente k dispozícii. Pokiaľ tam prebieha mapovanie, konkrétne ku zmluve sa vyťahujú 
čerstvé doklady z katastra nehnuteľností, u ktorých môže byť stav taký, že po novom 
mapovaní tam vznikla nová susediaca parcela, ktorá je mestská.  
 
MUDr. Sámel doplnil, že toto nie je prvý prípad, takýchto prípadov bolo pri majetkových 
prevodoch v poslednom čase viacero, keď sme na základe nového mapovania OKO museli 
znova revidovať už uzatvorené zmluvy.   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 3 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 87/ 
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K bodu 3Ď. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ď. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/2, zast. plocha vo výmere 
35 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 36335924-040-07 zo 
dňa 17.04.2007 pre Evu Kalíkovú, Ivana Vengrína a Milana Vengrína, každému v 
podiele 1/3 za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome   
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....            8.750,- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 3 nehlasovali, schválilo 
predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 88/ 
 
 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/1, zast. plocha vo výmere 
83 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 36335924-040-07 zo 
dňa 17.04.2007 pre Alexandra Aliho s manželkou Martou za účelom scelenia pozemkov 
pri rodinnom dome  
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....          20.750,- Sk 
 
JUDr. Kanaba sa vyjadril, že má pripomienky k tejto časti. Ide o prípad, ktorý sa môže stať 
precedensom do budúcnosti. Časť parcely, ktorá je predmetom prevodu, označená ako č. 
1970/1, je stále miestnou komunikáciou. Cez túto parcelu majú prístup Vengrínovci, 
k parcelám, ktoré sú označené krúžkom od 71/2 po 74. Keď zoberieme zrkadlový obraz 
týchto parciel poniže, počnúc od 1958 cesta poniže, je to presne to isté. Ak požiadajú 
v budúcnosti títo ľudia o odpredaj parciel, ktoré slúžia ako miestna komunikácia a ako 
vlastníci to ohradia, títo ľudia nebudú mať prístup do svojich domov. Toto je aj prípad p. 
Aliho, pretože ak mu predáme parc.č. 1970/1, tak Vengrínovci nebudú mať prístup na svoje 
parcely, ktoré sú označené na druhej strane materiálu krúžkom. Cez túto parcelu idú 
inžinierske siete – plyn, voda, kanalizácia, v takom prípade nie je možné túto časť miestnej 
komunikácie odpredať do súkromného vlastníctva.   
 Navrhol, ak to p. Ali chce kúpiť, nech je tam zriadené vecné bremeno – právo 
prechodu pre vlastníkov parc.č. 1971, 1972, 1973, 1974. Alebo odpredať predmetnú parcelu 
do podielového spoluvlastníctva Vengrínovcom a Aliovcom – bude to slúžiť ako miestna 
komunikácia a nebude dôvod to ohradiť a oplotiť.  
 
Ing. Krátky navrhol odsúhlasiť, aby útvar majetku mesta podal vysvetlenie k stavu, ktorý 
uviedol JUDr. Kanaba.   
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P. Fabová vysvetlila, že pani Aliová požiadala o odpredaj viac ako pred rokom. Ako výbor 
mestskej časti sa tým podrobne zaoberali. Býva kúsok odtiaľ, veľmi dobre to pozná. Keď sa 
začali vysporiadavať tieto pozemky, upozorňovala na to, aby sa to vysporiadalo všetko naraz, 
lebo môže nastať tento problém. To, čo hovorí JUDr. Kanaba – vôbec to nie je vedené ako 
komunikácia, nemá to absolútne žiadne náležitosti komunikácie, je to len prechod cez 
pozemok k pozemku. Pán Vengrín nemá absolútne žiadny problém vybudovať si vlastný 
vchod, ktorý je od cesty kde má garáž a ešte má bližšie k vlastnému rodinnému domu. Ten 
pozemok si aj odkupuje, nehovoriac o tom, že na tento pozemok pokiaľ je tam právo 
prechodu, nie je nikde stanovené vecné bremeno. Bežne predávame pozemky s inžinierskymi 
sieťami, taká prax tu aj v minulosti bola. Chceme zabrániť nedorozumeniu, lebo tento 
problém pri ulici J. Derku bude nastávať aj ďalej. Nech si ľudia vysporiadajú každý svoj 
vlastný vchod, nepotrebujú do toho žiadnu investíciu, prístup tam majú. Prečo by mal byť 
niekto znevýhodnený tým, že si chce kúpiť pozemok, dostať sa k vlastnému domu a ohradiť si 
to. Toho druhého absolútne ničím neobmedzuje, ten tam má tú istú vzdialenosť, tie isté 
podmienky, ten istý vchod. Ako výbor mestskej časti sa tam boli osobne pozrieť, všetci to 
videli na mieste.  
 
P. Babič sa vyjadril, že iniciatíva kolegu je na mieste, ale musí potvrdiť to, čo povedala p. 
Fabová. Tento problém pretrváva už dlhšie. Spravili obhliadku predmetného miesta, aj za 
účasti vedúcej útvaru majetku mesta Ing. Vankovej, urobili zápis s tým, že situácia predajom 
neutrpí. Podrobný popis ako povedala p. Fabová, zodpovedá skutočnosti.  
 
JUDr. Kanaba vysvetlil, že nepovedal, že týmto predajom niekto utrpí, ale bude tu 
znevýhodnená jedna strana proti druhej, pretože ak Aliovci majú záujem tento pozemok 
kúpiť, tak ho majú záujem zrejme aj oplotiť, pretože inak by miestnu komunikáciu 
nekupovali. Tým pádom sa zabráni prístupu Vengrínovcov. Ak hovorí p. Fabová, že je možné 
vybudovať si prístupovú cestu Vengrínovcom – nemôžeme chcieť od vlastníka, aby cez 
záhradu v dĺžke 50m, si na vlastné náklady vybudovali cestu, keď tu je cesta zriadená. Je to 
perspektívny spor do budúcna o určenie vecného bremena, lebo táto cesta ako prechod slúžila 
doposiaľ a ak je to viac ako 10 rokov, ten človek má právo držby prechádzať po tejto ceste. 
Poukazuje na ustanovenie § 151 o zriadení vecných bremien občianskeho zákonníka. Čiže my  
vyvolávame úmyselne budúcnosti spor o určenie práva prechodu, takýmto rozhodnutím. 
 
P. Fabová skonštatovala, že to nespĺňa žiadne náležitosti komunikácie, je to úzky chodník 
cez ktorý chodí len pán Vengrín, nikto iný ho nevyužíva. Komunikácie ktoré vedú cez 
takzvané fínske domy sú dve, ktoré sú šutrového charakteru, ktoré využívajú všetci a tie sa 
predaja netýkajú.  
 

1. Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu – odpredaj pozemku s vecným bremenom 
práva prechodu pre rodinu Vengrínovcov. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 6 proti, 10 sa zdržali 

hlasovania, 3 nehlasovali, neschválilo návrh JUDr. Kanabu.  
 

2. Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu – odpredať parcelu do podielového 
spoluvlastníctva. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 9 proti, 7 sa zdržali 
hlasovania, 4 nehlasovali, neschválilo návrh JUDr. Kanabu.  
 

 8



3. Hlasovanie o návrhu tak, ako je uvedený v predloženom  materiáli. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 7 sa zdržali 
hlasovania,  2 nehlasovali, schválilo predaj nehnuteľného majetku v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 89/ 
 
 
 
K bodu 3F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3F. 
 
Ide o: 
1. p r e d a j pozemku v k.ú. Zlatovce – parc. č. 1902/8 o výmere 599 m2 pre JUDr. Ivana 
Králika s manž. za účelom výstavby nového rodinného domu za kúpnu cenu 1.840,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................1,102.160,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia  železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/hod.“ a v súvislosti s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 24 zo dňa 
19.4.2007, ktorým sa Mesto Trenčín zaviazalo  v prospech JUDr. Ivana Králika a manž. 
predať v lokalite určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu. 
 
2. p r e d a j pozemku v k.ú. Zlatovce – parc. č. 1902/11 o výmere 402 m2 pre Ľuboša 
Tarabusa a manž. za účelom výstavby nového rodinného domu za kúpnu cenu 1.840,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................739.680,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/h.“ a v súvilosti s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 836 zo 
dňa 26.10.2006, ktorým sa Mesto Trenčín zaviazalo v prospech Ľuboša Tarabusa a manž. 
predať v lokalite určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu. 
 
Ing. Celler doplnil, že títo občania boli finančne vysporiadaní a na týchto pozemkoch si 
z vlastných zdrojov alebo z tých zdrojov, ktorými boli vysporiadaní, budú sami zabezpečovať 
výstavbu nových rodinných domov. 
 
Ing. Lifka požiadal, aby pri predkladaní majetkových prevodov bolo prečítané aj meno, cena 
a výmera, to čo vyžadoval aj v minulom volebnom období, keď bol predkladateľom Ing. 
Krátky.  
 Opýtal sa, prečo sme aj v tomto prípade nepoužili zásadu, ktorú sme mali na 
predposlednom zastupiteľstve, že predávame tak, ako sme zvyknutí 300,-Sk pod cestu, 800,-
Sk pod parkovisko, 1.500,-Sk pod stavbu. Či tieto subjekty majú platiť viac alebo prečo tie 
druhé subjekty, ktoré takto kupujú, platili menej.  
 
Ing. Celler reagoval, že toto je suma, za ktorú aj im bol konkrétne ohodnotený pozemok pri 
odkupovaní, čiže za tú istú cenu, ktorú dostali vyplatenú – 1.840,-Sk/m2, predávame 
pozemok, ktorý bude tak isto pripojiteľný na inžinierske siete, na komunikáciu, ktorú bude 
budovať mesto z finančných zdrojov, ktoré boli poskytnuté Železnicami SR.   
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P. Babič sa vyjadril, že je proti tomuto riešeniu v rámci modernizácie železničnej trate na 
úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Sú ešte mnohé veci, ktoré nie sú v tejto veci 
ujasnené, od financií počínajúc, cez rôzne protesty a sťažnosti obyvateľov tohto mesta, preto 
takýto návrh nepodporí.   
 
P. Dobiaš v zmysle rokovacieho poriadku požiadal o prezentáciu pred hlasovaním. 
 
 Počas prezentácie bolo zaprezentovaných 24 poslancov. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo návrh na predaj nehnuteľného majetku v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 90/ 
 
 

 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3G. 
 
Ide o: 
- p r e d a j pozemku v k.ú. Istebník – novovytvorená parc. č. 55/1 o výmere 930 m2 
odčlenená geometrickým plánom č. 31041833-049-07 z pôvodnej parcely č. 55 pre MUDr. 
Jána Staňa a manž.  za účelom riešenia náhradnej výstavby bytového domu za kúpnu cenu 
1.300,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................1,209.000,- Sk 
 
Predaj pozemku sa realizuje v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby „ŽSR – 
Modernizácia  železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/hod.“. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, 2 nehlasovali, 
schválilo návrh na predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 91/ 
 
 
 
K bodu 3H. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku a na zrušenie uznesenia MsZ  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3H. 
 
Ide o: 
1. k ú p u nehnuteľností v k.ú. Orechové 
a/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach - rodinný dom s.č. 251 
s príslušenstvom, pozemok parc. č. 68 záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 67 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 300 m2  zapísané na liste vlastníctva č. 130 ako vlastník Emília 
Králiková, rod.  Ferancová v celosti 
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b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada 
o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 
1/3 
za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,866.670,- 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. 
Mesto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho JUDr. Ivana Králika predať v lokalite 
určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu  za rovnakú kúpnu 
cenu ako sú pozemky, ktoré sú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 
 
2. z r u š e n i e časti uznesenia MsZ č. 24 zo dňa 19.4.2007 bod A/3/, ktorým Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo kúpu nehnuteľností v k.ú. Orechové, spoluvlastnícky 
podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach - rodinný dom s.č. 251 s príslušenstvom, pozemok 
parc. č. 68 záhrada o výmere 232 m2, parc. č. 67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 
m2  zapísané na liste vlastníctva č. 130 ako vlastník Emília Králiková, rod.  Ferancová 
v celosti 
b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na nehnuteľnostiach – pozemok parc. č. 69 záhrada 
o výmere 629 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 808 ako vlastník JUDr. Ivan Králik v podiele 
1/3 
za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,800.000,- 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. 
Mesto Trenčín sa zaväzuje v prospech predávajúceho JUDr. Ivana Králika predať v lokalite 
určenej na výstavbu pozemok za účelom výstavby nového rodinného domu  za rovnakú kúpnu 
cenu ako sú pozemky, ktoré sú predmetom predaja do vlastníctva mesta. 
 
Ing. Lifka sa opýtal aj v náväznosti na to, čo bolo dva body pred tým, že vlastník už dostal 
vyplatených 1,800.000,-Sk, ale teraz je to v štádiu, že prehodnotíme tú cenu a navýšime to 
o 66.670,-Sk. 
 
Ing. Celler odpovedal, že bude prehodnotená cena  a vlastník dostane 1,866.670,-Sk.  
 
Ing. Lifka sa zaujímal, koľko v cene nehnuteľností, čo sme za to dali, koľko takýchto domov 
má teraz na účte mesto ktoré majú vykúpiť železnice, aká je to suma, kedy časovo to majú 
železnice odkúpiť, a či to musíme kupovať teraz, v situácii, keď máme našponovaný rozpočet. 
 
Ing. Celler reagoval, že dopad na rozpočet nie je žiadny, pretože pokiaľ sa jedná o financie, 
máme od Železníc SR akoby dopredu vyplatenú plaváreň + rokujeme o ďalších financiách na 
predfinancovanie výstavby, ktorá nastane od budúceho roku s tým, že by sa malo zhruba 
jednať o asi 15 rodinných domov, čiže možno rádovo 70 – 80 miliónov Sk. 
 
Ing. Lifka položil otázku, či je plaváreň na liste vlastníctva Mesta Trenčín alebo Železníc 
SR? 
 
Ing. Celler odpovedal, že plaváreň je na liste vlastníctva Železníc SR a Mesto Trenčín ju má 
vo výpožičke.  
 
Ing. Lifka podotkol, že na našom účte sú nehnuteľnosti za 70 miliónov Sk – kedy budú tieto 
nehnuteľnosti, ktoré sme zakúpili Železnicami SR zaplatené? 
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Ing. Celler vysvetlil, že nehnuteľnosti ktoré sme zakúpili sú už zaplatené Železnicami SR. 
Všetky domy máme vyplatené, ktoré sme odsúhlasili a vyplatili ľuďom + máme vyplatenú 
plaváreň.  
 
Ing. Lifka sa opýtal, či sú domy na liste vlastníctva Mesta Trenčín alebo Železníc SR. 
 
Ing. Celler odpovedal, že sú na liste vlastníctva Železníc SR.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, 3 nehlasovali, 
schválilo kúpu nehnuteľností a zrušilo časť uznesenia MsZ v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 92/ 
 
 
 
K bodu 3I. Návrh na kúpu do nehnuteľného majetku mesta   
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3I. 
 
Ide o: 
- k ú p u nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 2278/137, zast. plocha vo výmere 
45 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 2278/1, zodpovedajúcom časti pozemku parc. č. 688 
vedenom v evidencii "E" KN podľa geometrického plánu č. 37384678-7/07 overený dňa 
18.06.2007, od Ing. Dušana Gécyho za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod chodníkom   
za cenu        ....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....          11.250,- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 2 nehlasovali, schválilo 
kúpu nehnuteľného majetku mesta v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 93/ 
 
 
 
K bodu 3J. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3J. 
 
Ide o: 
- k ú p u pozemku v k.ú. Hanzlíková do vlastníctva mesta Trenčín - parc.č. 725/7 záhrada 
o výmere 818 m2, LV č. 1595, od podielových spoluvlastníkov za účelom vysporiadania 
pozemku pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kanalizácia – vodovod – 
Hanzlíkovská – Pri parku“, za cenu 1,-Sk. Stavba vo vlastníctve mesta, bude následne 
vložená do vlastníctva a.s. TVK resp. do správy a.s. TVS. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 3 
nehlasovali, schválilo kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 94/ 
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K bodu 3K. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3K. 
 
Ide o: 
- k ú p u nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Zlatovce, 
parc.č.  20/76 ostatná plocha o výmere 9.646 m2,   parc.č. 20/77 ostatná plocha o výmere 
1.419 m2, parc.č. 20/75 ostatná plocha o výmere 7.292 m2,  parc.č. 5/6 ostatná plocha 
o výmere 17.862 m2,  parc.č. 20/29 ostatná plocha o výmere 56.209 m2, novovytvorená 
parc.č. 5/7 ostatná plocha o výmere 3.577 m2 a novovytvorená parc.č. 5/8 ostatná plocha 
o výmere 1.507 m2  odčlenené GP č. 17905095-047-07 vyhotoveným dňa 4.7.2007, z parc.č. 
5/4  od podielových spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 1693 a 2950 pre k.ú. Zlatovce, ktorí 
sú členmi Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Trenčianske Biskupice, za účelom 
prípravy územia pre výstavbu priemyselného parku a environparku v súlade s územným 
plánom mesta, za cenu 290,- Sk/m2. 
Celková výmera predstavuje 97.512 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje..............................................................28.278.480 ,-Sk   
 
Ing. Krátky uviedol, že je minoritným spoluvlastníkom týchto pozemkov, nejedná sa o súbeh 
záujmov, pretože nejde o nadobudnutie majetku od mesta do jeho vlastníctva, ale naopak. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že súbeh záujmov by mal človek hovoriť len keď k tomu vystúpi 
v diskusii, takže toto berie skôr ako že je dobré a chváli Ing. Krátkeho za to, že to deklaroval.  
 Doplnil, že zvyčajne si zrejme ako jediný pozrie aj čísla a vidí to z takéhoto pohľadu. 
Celková výmera uvedená na konci prvého odstavca 97.512 m2. Z počtu všetkých parciel, 
ktoré sú uvedené v odstavci, máme kupcov len na 4 parcely, a to parc.č. 20/76, 20/77, 20/75 
a 5/6 pre spoločnosti PERTESO a.s. a Považskú odpadovú spoločnosť a.s.. Keď si zrátame 
ostatné parcely, zisťujeme, že touto transakciou kupujeme, aby nám zostalo na účte 61.293 
m2 naviac, čiže 62,8% tejto výmery nie je ešte zazmluvnená. Keď si predstavíme vyjadrenie 
týchto metrov v číselnom vyjadrení, ,,do luftu“ a v podstate nepravicovo, netrhovo, atď., 
kupujeme pozemky v hodnote 17,774.970,-Sk, ktoré nám zase zostanú na účte v situácii, keď 
nemáme dostatok financií. Myslí si, že táto transakcia nie je dobrá, akýkoľvek návrh je 
zbytočný, lebo je takto dohodnuté, nebudeme meniť túto výmeru. Poukázal na to, že sa 
správame ako ,,podnikatelia“  a mesto nemá podnikať.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta 
Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 95/ 
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K bodu 3L. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3L. 
 
Ide o: 
- z á m e n u nehnuteľností – pozemkov nasledovne :   
pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín – C-KN parc.č. 1675/101 ostatná plocha  o výmere 
652 m2, odčlenená GP č. 3635924-0308-07 zo dňa 05.04.2007 z C-KN parc.č. 1675/1 lesný 
pozemok, k.ú. Trenčín, zapísanej na LV  č. 1 v celosti, za 
pozemok vo vlastníctve Ing. Juraja Hudého a manž. – E-KN parc.č. 321/7 orná pôda o 
výmere 371 m2,  k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísaná na LV č. 4826 v celosti. 
Účelom zámeny pozemkov je vysporiadanie stavby »Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. 
etapa – preložka cesty I/61« a terénne úpravy pre stavbu »Zástavba rodinných domov, 
Partizánska ul. Trenčín«.  
Zámena pozemkov sa uskutoční s finančným vyrovnaním pre Mesto Trenčín za lesný porast 
na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa znaleckého posudku. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 

nehlasoval, schválilo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 96/ 

 
 
 

K bodu 3M. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3M. 
 
Ide o: 
- z á m e n u nehnuteľností ulici M. Kišša v k. ú. Istebník: 
vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemky: parc. č. 53/2, zast. plocha vo výmere 1 m2, 
odčlenený z pozemku parc. č. 53 a parc. č. 55/2, zast. plocha vo výmere 8 m2, odčlenený z 
pozemku parc. č. 55, spolu výmera 9 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom č. 
22822178-21/2007 overený dňa 17.07.2007,  
za pozemok parc. č. 54/2, zast. plocha vo výmere 6 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 54 
geometrickým plánom č. 22822178-21/2007 overený dňa 17.07.2007 vo vlastníctve MUDr. 
Heleny Masarovej v podiele 104/437, MUDr. Hedvigy Jančovej v podiele 115/437, MUDr. 
Evy Skalickej v podiele 115/437a Margity Podhorcovej v podiele 103/437.  
Zámena sa uskutoční za účelom vybudovania chodníka a zarovnania línie pozemku.  
Zámena sa uskutoční s finančným vyrovnaním za rozdiel výmer pozemkov v prospech Mesta 
Trenčín  
za cenu            ....      1.300,- Sk/m2 
Cenové vyrovnanie spolu       ....      3.900,- Sk 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 nehlasoval, schválilo 

zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 97/ 
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K bodu 3N. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
- z á m e n u nehnuteľností – pozemkov nasledovne :  
vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemky v k.ú. Kostolná – Záriečie - parc.č. 397/15, 
397/16, 397/17, 397/18, všetky druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s celkovou 
výmerou 2.506 m2, všetky zapísané na LV č. 1096,  
za pozemky v k.ú. Trenčín - parc.č. 1675/4, 1675/45, 1675/46, 1675/71, 1675/73, 1675/74, 
1675/75, 1675/76, 1675/77, všetky druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s celkovou 
výmerou 2.449 m2, všetky zapísané na LV č. 6392, vo vlastníctve Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s., 1. mája č. 11, Trenčín.   
Zámena sa uskutoční za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou 
(Liptovská ul.) a vysporiadania pozemkov pod prečerp. stanicami stavby „ČOV Pravý breh“ 
v Kostolnej – Záriečí.     
Rozdiel výmer 57 m2 bude zamenený bez finančného vyrovnania.    
 
Ing. Lifka sa zaujímal, že keď vznikli Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ktorých sme 
hlavným akcionárom a predsedom predstavenstva je primátor, ako sa dostali tieto pozemky do 
vlastníctva TVK, a.s., a či keď mesto prevedie tieto pozemky v Kostolnej - Záriečí, či sú to 
pozemky len pod ČOV-kou alebo aj na okolí, či ich bude TVK, a.s. môcť potom predať.  
 
Ing. Celler odpovedal, že prvú časť otázky je potrebné formulovať pánovi Ing. Žiškovi 
a druhá časť – nebudú ich predávať, lebo sú len pod ČOV-kou. 
 
Ing. Lifka sa Ing. Cellera ako predsedu predstavenstva opýtal, či je tam ešte viac takýchto 
,,mín“? 
 
Ing. Celler odpovedal, že v TVK, a.s. nie sú žiadne míny. 
 
Ing. Lifka položil otázku, či je viacero takýchto zle zaradených pozemkov. 

 
Ing. Celler odpovedal, že v TVK, a.s. nie sú zle zaradené pozemky. 
 
Ing. Lifka požiadal o verbálnu odpoveď, či toto bolo dobre zaradené, keď tam išla cesta 
z Liptovskej ulice. Sú tam ešte takéto pozemky pod cestami, ktoré budeme meniť? 
 
Ing. Celler odpovedal, že nevie.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 

nehlasoval, schválilo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 98/ 
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K bodu 3O. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
- s účinnosťou od 01.09.2007 z m e n u uznesenia MsZ v Trenčíne č. 38 bod 22 zo dňa 
24.04.2001, ktorým MsZ schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, 
novovytvorené parcely číslo : 
 2315/264 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   22 m2 v ½-ci, 

2315/302 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 345 m2 v 1/21-ine, 
Ing. Zdeňkovi Ježkovi a manž. Mgr. Ivete, za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2 pod 
garážou a 300,-Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 13.729,-
Sk, 
 
oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 07.10.1998 z pôvodnej parcely 
č. 2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
vysporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 
 
Zmena sa týka : 
a) výmery predávaných pozemkov, ktoré sa menia nasledovne : 
- u pozemku parc.č. 2315/264 z celkovej výmery 22 m2 na 21 m2 
- u pozemku parc.č. 2315/302 z celkovej výmery 345 m2 na 344 m2 
b) celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 13.729,- Sk na 13.314,- Sk  
c) údajov o zápise predávaných pozemkov v katastri s tým, že sa vypustí celý text od 
„oddelených geometrickým plánom“ po „prístupových komunikácií“ a nahradí sa textom   
„v katastri nehnuteľností zapísaných nasledovne :  

- pozemok parc.č. 2315/264 na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
- pozemok parc.č. 2315/302 na LV č. 7145 ako vlastník Mesto Trenčín v 

podiele 3/21.“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo zmenu uznesenia MsZ v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 99/ 
 
 
 
K bodu 3P. Návrh na vysporiadanie majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3P. 
 
Ide o: 
- p r e d a j majetku Mesta Trenčín ,,Plynovod, Ul. Legionárska II. etapa, Trenčín“, 
Slovenskému plynárenskému priemyslu – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 
11 Bratislava 26, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 980.000,-Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 2 nehlasovali, schválilo 
predaj majetku mesta v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 100/ 
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K bodu 3R. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. : 
1/ Základná škola Na dolinách  
2/ Základná škola Veľkomoravská  
3/ Školské zariadenia mesta Trenčín 

 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3R. 
 
Ide o: 
- z v e r e n i e 
1. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Základná škola Na dolinách, m.r.o., sídlo Na 
dolinách 27, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – č. inventárnej karty majetku STA – 
1/801/ 6171 „Rekonštrukcia strechy – I., II., III. etapa“, v obstarávacej cene 2,891.653,90 Sk. 
  
2. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Základná škola Veľkomoravská, m.r.o., sídlo 
Veľkomoravská 12, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – stavbu   č. inventárnej karty 
majetku STA – 1/801/ 105 „Základná škola Veľkomoravská ul. Trenčín – športový areál“, 
v obstarávacej cene 16,737.358,50 Sk. 
 
3. s účinnosťou od 01.09.2007 do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., 
sídlo Kubranská 80, 911 01 Trenčín majetok – investičnú akciu – č. inventárnej karty majetku 
STA – 1/801/ 114 „Materská škola Legionárska ul. – rekonštrukcia bojlerov, príprava TÚV“, 
v obstarávacej cene 494.022,00 Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.: 
   1/ Základná škola Na dolinách  

2/ Základná škola Veľkomoravská  
3/ Školské zariadenia mesta Trenčín, 

 v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 101/ 
 
 
 
K bodu 3S. Návrh na vyňatie hnuteľného majetku Materskej školy Orechovská ulica Trenčín  
                   zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3S. 
 
Ide o: 
- v y ň a t i e 
- v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113 hnuteľný majetok Materskej 
školy, Orechovská ulica Trenčín, s účinnosťou od 01.09.2007, nasledovne: 
 

 Inventár v obstarávacej hodnote   110.244,50 Sk 
 DHM v obstarávacej hodnote   217.043,50 Sk 
 OTE v obstarávacej hodnote       45.041,60 Sk 
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Ing. Lifka upozornil, že keď robíme nejakú vec, mali by sme byť dôslední, keď dávame do 
výpožičky, to znamená do bezplatného užívania škôlku, dávame aj jej zariadenie v hodnote 
asi 370.000,-Sk v obstarávacej cene, mali by sme to robiť ,,na šup“. Mali by sme si stanoviť 
nejaké pravidlá v hospodárení s majetkom mesta o tom, ako sa majú posudzovať výpožičky. 
Bol by rád, keby k výpožičkám mal prístup každý rovnako.   

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 

nehlasoval, vyňalo hnuteľný majetok Materskej školy Orechovská ulica, Trenčín, zo 
správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 102/ 
 
 
 
K bodu 3T. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3T. 
 
Ide o: 
- u z a t v o r e n i e  z m l u v y  o  v ý p o ž i č k e medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín 
a vypožičiavateľom – Fitness Gabrhel, s.r.o. Zamarovce na nehnuteľný majetok – časť 
budovy bývalej materskej školy na Ul. Osvienčimská o celkovej výmere 508,5 m2, pozemok 
parc.č. 1531/199 o celkovej výmere 606 m2, časť pozemku parc.č. 1531/200 o celkovej 
výmere cca 2000 m2 a hnuteľný majetok nachádzajúci sa v predmetnej budove, za účelom 
prevádzkovania centra pre seniorov, na dobu neurčitú s účinnosťou 2. deň po dni, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude povolené užívanie 
zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy na Ul. Osvienčimská.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že naozaj môže byť len pocitom, ako keby súťaž bola skonštruovaná 
na tohto vypožičiavateľa vopred, ale to zostane naozaj len pri pocite, to si nedovolí tvrdiť. 
Dovolí si však tvrdiť, že je úplne neštandardné a nelogické, aby sme my robili v roku 2007, 
18 rokov po roku 1989 niečo také, že vybavíme kaderníctvo, vybavíme pedikúru, a potom to 
dopredu vlastne nejakým spôsobom celé nasunieme do jednej s.r.o., ktorá má úplne iné 
predmety podnikania ako Centrum pre seniorov. Toto má ďaleko k tomu, ako by si 
predstavoval, že by mali byť hájené záujmy občanov a seniorov, a preto navrhol, aby tí, čo sú 
tu za ľudí, sa pri hlasovaní zdržali alebo boli proti.  
 
Ing. Celler reagoval, že sú mylné informácie, lebo kaderníctvo a druhé zariadenie, nie sú 
súčasťou tejto zmluvy. 
 
Ing. Lifka oponoval, že nepovedal, že je to súčasťou tejto zmluvy. Na zasadnutí finančnej 
a majetkovej komisie sme povedali, že sú tam, ale boli v rámci tých investícií zo strany mesta 
spravené také veci, že boli dve živnosti vybavené za finančné prostriedky mesta. Je pravdou, 
že nie sú súčasťou tejto výpožičky, ale keď si pozrieme celý ten projekt, nebude to tu 
rozvádzať, má z neho trpký pocit v ústach a navrhuje, aby sa hlasovalo zdržaním alebo proti. 
Potom navrhuje zariadiť napríklad herňu, nech sa niekto prihlási a dáme ju výpožičky.  
 
MUDr. Sámel upresnil, že to, čo bolo zariadené – prevádzky, nie sú predmetom tejto 
výpožičky, boli zariadené preto, aby sa aj v nich poskytovali služby aj seniorom a budú 
predmetom ďalších rokovaní a zvláštneho zazmluvnenia. My sme investovali pre seniorov 

 18



a pokiaľ sa budú poskytovať nejaké služby nad tento rámec, samozrejme budú adekvátne 
zazmluvnené a finančne vyrovnávané.  
 
P. Babič sa vyjadril, že celý tento akt, ktorý sa odohral na Osvienčimskej ulici od počiatku 
sledoval, pretože bol členom komisie, ktorá túto vec riadila, rozhodovala, respektíve 
odporúčala. Ľudia, ktorí túto vec navrhli – plače asi na nesprávnom hrobe, pretože pani 
prednostka je preč a pani Mikolášová je tiež preč – absolútne nevedeli o čo ide a podsúvali 
a ponúkali príklad Zlínskeho centra seniorov, ktorý mal ako maketa slúžiť tomu, čo sa buduje 
u nás. Osobne bol v Zlíne, keď bola celá táto záležitosť prezentovaná asi tak, že v Zlíne to 
robia takto. V Zlíne to takto vôbec nerobia, robia to úplne inak, tieto veci sú oddelené. Je 
Dom dôchodcov penziónového typu, kde sa platí natvrdo, každý človek ktorý je tam 
umiestnený a ubytovaný, platí 8.000 až 12.000,-Čk  základný poplatok a v tomto dome sú aj 
tieto služby. Dámy ktoré spomenul si to pomýlili, pretože Centrum seniorov o ktorom ony 
hovorili, je zhodou okolností v takej istej typizovanej budove ako sme ju prerábali my, 
pretože to bola socialistická výstavba, kde všetky tieto materské školy rovnako situované 
a rovnako riešené a tu nie je nič iné, ako to, že to robia dve pani z miestnych zdrojov a je tam 
program od rána do večera, čo je možné v tomto centre seniorov prevádzať s tým, že ich to 
stálo 350.000,-Čk, nás to stojí 10,000.000,-Sk a máme tu problém s tým, že do tohto areálu 
ešte montujeme nejaké podnikateľské aktivity. Toto naozaj stojí za zváženie a ak sa dá táto 
situácie ešte nejakým spôsobom riešiť, potom ju riešme, nechajme Centrum seniorov, 
Centrom seniorov  s tým, že by bolo dobré, aby stavebné firmy ktoré sa toho zúčastňovali, to 
viedli k zdarnému koncu a tieto podnikateľské aktivity nechajme či už na prenajímateľovi 
alebo na niekom inom, kto sa týchto aktivít zúčastní. Vyslovil súhlas s Ing. Lifkom, že 
nadštandardne poskytujeme niečo, čo vlastne ani v tom návrhu, alebo v pláne činnosti nebolo 
zahrnuté.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, 1 nehlasoval, schválilo uzatvorenie Zmluvy o výpožičke v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 103/ 
 
 
 
K bodu 3U. Návrh na kúpu  a následný predaj nehnuteľného majetku
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3U. 
 
Ide o: 
 
A/  k ú p u nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín 
I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Dušan Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 

 19



2/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685 ako vlastník  
Pavol Bulko, rod. Bulko v podiele 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
ako vlastník Anna Blašková, rod. Blašková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
4/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/4 
ako vlastník Milan Doktor, rod. Doktor  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 57.885,- Sk 
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5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Ing. Peter Gajdošík, rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Jozef Gajdošík st., rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
ako vlastník Jozef Gajdošík, rod. Gajdošík  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/1 orná pôda o výmere 114 m2 (diel 
214 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/215 orná pôda o výmere 166 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 450/2 orná pôda o výmere 2493 m2 (diel 
137 GP), 

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

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

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

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

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2,  
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Anna Hricková, rod. Reháková  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 395/2 orná pôda o výmere 14 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 82 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/3 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 83 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/4 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 84 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1262 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 
85 GP), 

zapísané na LV č. 2519, podiel 1/6 
ako vlastník RNDr. Eva Gogoláková, rod. Reháková  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 203.479,- Sk 
 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

- novovytvorená parc.č. 321/76 orná pôda o výmere 205 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/19 orná pôda o výmere 230 m2 (diel 
55 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 321/77 orná pôda o výmere 17 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 321/20 orná pôda o výmere 85 m2 (diel 
54 GP), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dr. Ing. Ľubomír Janáč, rod. Janáč  
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
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13/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/310 orná pôda o výmere 291 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/1 orná pôda o výmere 296 m2 (diel 
232 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/233 orná pôda o výmere 468 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/2 orná pôda o výmere 9393 m2 (diel 
155 GP), 

zapísané na LV č. 4641, podiel 1/1 
ako vlastník Mária Ježíková, rod. Jaššová  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 694.636,- Sk 
 
 
14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/315 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/1 orná pôda o výmere 127 m2 (diel 
237 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/237 orná pôda o výmere 24 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
159 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/242 orná pôda o výmere 141 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
164 GP) 

zapísané na LV č. 4554, podiel 1/1 
ako vlastník Keraming, a.s., Trenčín 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 267.238,40,- Sk 
 
 
15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4871, podiel 1/2 
ako vlastník Milan Kovaľ, rod. Kovaľ 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 652.536,- Sk 
 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
ako vlastník Mária Krátka, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 370.355,- Sk 
 
 
17/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/201 orná pôda o výmere 197 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
123 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/260 orná pôda o výmere 876 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
182 GP), 

zapísané na LV č. 5075, podiel 1/8 
ako vlastník Dušan Klobušický, rod. Klobušický 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 122.750,- Sk 
 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/90 
ako vlastník Jozef Lazo, rod. Lazo 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 2.939,- Sk 
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19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 367/44 ostatná plocha o výmere 686 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 70 GP), 

- novovytvorená parc.č. 367/45 ostatná plocha o výmere 426 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 71 GP), 

zapísané na LV č. 4400, podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 367/47 zastavaná plocha o výmere 2055 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/37 zastavaná plocha o výmere 2623 
m2 (diel 73 GP), 

zapísané na LV č. 5063, podiel 1/3 
ako vlastník SR – Ministerstvo obrany SR, Bratislava 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 1,581.360,- Sk 
 
 
20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/194 orná pôda o výmere 295 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
116 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/253 orná pôda o výmere 795 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
175 GP), 

zapísané na LV č. 4716, podiel 1/1 
ako vlastník Jozef Nemec, rod. Nemec 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 997.568,- Sk 
 
 
21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4870, podiel 1/27 
ako vlastník Dagmar Pletichová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 87.891,- Sk 
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22/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
ako vlastník Ladislav Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 44.087,- Sk 
 
 
23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4800, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/1 orná pôda o výmere 24 m2 (diel 
218 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/219 orná pôda o výmere 40 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/2 orná pôda o výmere 682 m2 (diel 
141 GP), 

zapísané na LV č. 4872, podiel 1/16 
ako vlastník Anton Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 73.329,- Sk 
 
 
24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Marián Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
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25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
ako vlastník Stanislav Rehák, rod. Rehák 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
223 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/2 orná pôda o výmere 2711 m2 (diel 
146 GP), 

zapísané na LV č. 4760, podiel 1/1 
ako vlastník Mária Reháková, rod. Nemcová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 179.378,- Sk 
 
 
27/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Mária Reháková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
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28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 
- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-

16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 
- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Ing. Katarína Reháková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2   
- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/5 
ako vlastník Dagmar Rónaiová, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 53.814,- Sk 
 
 
30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4370, podiel 2/3 
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- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
134 GP), 

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4870, podiel 2/9 
ako vlastník Marta Šišovská, rod. Janáčová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 729.346,- Sk 
 
 
31/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
ako vlastník Anna Špániková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.268,- Sk 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná pôda o výmere 156 m2 (diel 
238 GP), 

zapísaná na LV č. 4714, podiel 1/2 
ako vlastník Ing. Lena Šagátová, rod. Mandincová 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 70.928,- Sk 
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33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/238 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 160 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/243 orná pôda o výmere 109 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 165 GP), 

zapísaná na LV č. 4816, podiel 1/1 
ako vlastník TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 148.263,- Sk 
 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/225 orná pôda o výmere 120 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/71 orná pôda o výmere 1169 m2 
(diel 147 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/311 orná pôda o výmere 97 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/11 orná pôda o výmere 98 m2 (diel 
233 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/234 orná pôda o výmere 140 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/12 orná pôda o výmere 1212 m2 
(diel 156 GP), 

zapísaná na LV č. 4686, podiel 1/1 
ako vlastník Trenčín Property Development, a.s., Ružomberok 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.726,- Sk 
 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník František Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník RNDr. Jozef Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
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37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník MUDr. Juraj Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
38/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník Ondrej Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
ako vlastník Marta Vlnková, rod. Reháková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
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40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2, 
- parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2  

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník František Goliáš, rod. Goliáš 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 910.166,- Sk 
 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
ako vlastník Emília Goliášová, rod. Kmeťová 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku ........................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ................................................................................................. 732.110,- Sk 
 
 
42/ pozemok v k.ú. Zlatovce - parc.č. 20/46 ostatné plochy o výmere 1000 m2   zapísaný na 
LV č. 1463, podiel 1/1  
ako vlastník ALBAINVEST, s.r.o., Bratislava 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,170.000,- Sk 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
ako vlastník Doprastav, a.s, Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
 
 
44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
ako vlastník Anna Kozmelová,  rod. Kozmelová 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.480,- Sk 
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45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Adriana Mackurová,  rod. Mackurová 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
46/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
      - novovytvorená parc.č. 20/56 ostatná plocha o výmere 1011 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 17 GP), 

      - novovytvorená parc.č. 20/57 ostatná plocha o výmere 252 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 18 GP), 

zapísané na LV č. 2942, podiel 1/1 
ako vlastník STAVOKOV, spol. s r.o.,  Trenčín  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,000.296,- Sk 
 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Peter Schér,  rod. Schér 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
ako vlastník Ing. Marián Perďoch,  rod. Perďoch 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
ako vlastník Zuzana Žiačiková,  rod. Žiačiková 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
50/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 

- novovytvorená parc.č. 12/6 zastavaná plocha o výmere 140 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 13 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 12/8 zastavaná plocha o výmere 531 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 15 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/9 zastavaná plocha o výmere 141 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/10 zastavaná plocha o výmere 3035 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 36 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/11 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 41 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/12 zastavaná plocha o výmere 125 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 43 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/4 zastavaná plocha o výmere 898 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/5 zastavaná plocha o výmere 233 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/7 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/2 zastavaná plocha o výmere 719 m2 
(diel 14 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/2 zastavaná plocha o výmere 80 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2 
(diel 35 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/1 zastavaná plocha o výmere 313 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2  

zapísané na LV č. 1063, podiel 1/1  
ako vlastník Welington s.r.o.,  Bratislava 
za kúpnu cenu ........................................................................................... 4,405.104,- Sk 
 
 
51/ nehnuteľnosť v k.ú. Zlatovce - stavba súp.č. 1875 na novovytvorenej parc.č. 20/89 
vytvorenej GP z pozemku parc.č. 20/3 Vlastníkom stavby, ktorá je predmetom prevodu je 
VOD – EKO a.s. Trenčín. 
Kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 9,641.277,35,- Sk 
 
 
52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  

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

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

- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 
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zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
ako vlastník DOPRASTAV, a.s.,  rod. Bratislava 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
 
 
53/ pozemky v k.ú. Záblatie: 

- novovytvorená parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 160 
m2 (diel 25 GP), 

- novovytvorená parc.č. 801/222 ostatná plocha o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 ostatná plocha o výmere 160 m2 
(diel 26 GP), 

zapísané na LV č. 2128, podiel 1/1  
ako vlastník Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,  Trenčín 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 142.271,- Sk 
 
 
54/ nehnuteľnosti (stavby) v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- stavba súp.č. 6489 na parc.č. 1127/95 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6490 na parc.č. 1127/94 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6491 na parc.č. 1127/7 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6492 na parc.č. 1130/53 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6493 na parc.č. 1127/93 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6494 na parc.č. 1130/52 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6495 na parc.č. 1130/51 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6496 na parc.č. 1130/50 zastavané plochy 
- príslušenstvo 

ako vlastník Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 25,200.000,- Sk 
 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 53,273.378,75,- Sk 
 
 
B/ p r e d a j nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
1/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685, podiel 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
 
2/ pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – novovytvorená parc.č. 468/302 orná pôda 
o výmere 41 m2 vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 460/1 orná 
pôda o výmere 41 m2 (diel 224 GP), 
zapísaná na LV č. 4685, podiel 2/12 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 6.253,- Sk 
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3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
4/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 57.885,- Sk 
 
 
5/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
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6/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/313 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
7/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4720, podiel 1/24 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 9.646,- Sk 
 
 
8/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4724, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 91.598,- Sk 
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9/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2,  
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
10/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 395/2 orná pôda o výmere 14 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 82 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/3 orná pôda o výmere 13 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 83 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/4 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 84 GP), 

- novovytvorená parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1262 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 395 orná pôda o výmere 1633 m2 (diel 
85 GP), 

zapísané na LV č. 2519, podiel 1/6 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 203.479,- Sk 
 
 
11/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

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

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

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

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

- novovytvorená parc.č. 468/288 orná pôda o výmere 105 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 447 orná pôda o výmere 2045 m2 (diel 
210 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/319 orná pôda o výmere 1168 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 476/1 orná pôda o výmere 1189 m2 (diel 
241 GP), 

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

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

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

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

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

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

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

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

- novovytvorená parc.č. 468/310 orná pôda o výmere 291 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/1 orná pôda o výmere 296 m2 (diel 
232 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/233 orná pôda o výmere 468 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 468/2 orná pôda o výmere 9393 m2 (diel 
155 GP), 

zapísané na LV č. 4641, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 694.636,- Sk 
 
14/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/315 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/1 orná pôda o výmere 127 m2 (diel 
237 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/237 orná pôda o výmere 24 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
159 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/242 orná pôda o výmere 141 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 472/2 orná pôda o výmere 2424 m2 (diel 
164 GP) 

zapísané na LV č. 4554, podiel 1/1 
za kúpnu cenu ......................................................................................... 267.238,40,- Sk 
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15/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/213 orná pôda o výmere 182 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

zapísané na LV č. 4871, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 652.536,- Sk 
 
 
16/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
- novovytvorená parc.č. 468/292 orná pôda o výmere 115 m2  vytvorená GP č. 

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 370.355,- Sk 
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17/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/201 orná pôda o výmere 197 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
123 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/260 orná pôda o výmere 876 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 438 orná pôda o výmere 1430 m2 (diel 
182 GP), 

zapísané na LV č. 5075, podiel 1/8 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 122.750,- Sk 
 
 
18/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/90 
za kúpnu cenu .................................................................................................. 2.939,- Sk 
 
 
19/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 367/44 ostatná plocha o výmere 686 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 70 GP), 

- novovytvorená parc.č. 367/45 ostatná plocha o výmere 426 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/6 ostatná plocha o výmere 6853 m2 
(diel 71 GP), 

zapísané na LV č. 4400, podiel 1/1 
- novovytvorená parc.č. 367/47 zastavaná plocha o výmere 2055 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 367/37 zastavaná plocha o výmere 2623 
m2 (diel 73 GP), 

zapísané na LV č. 5063, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .......................................................................................... 1,581.360,- Sk 
 
 
20/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/194 orná pôda o výmere 295 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
116 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/253 orná pôda o výmere 795 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 431 orná pôda o výmere 2137 m2 (diel 
175 GP), 

zapísané na LV č. 4716, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 997.568,- Sk 
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21/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4266, podiel 6/35 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 44.087,- Sk 
 
 
23/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

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

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

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

zapísané na LV č. 4800, podiel 1/4 
- novovytvorená parc.č. 468/296 orná pôda o výmere 26 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/1 orná pôda o výmere 24 m2 (diel 
218 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/219 orná pôda o výmere 40 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 454/2 orná pôda o výmere 682 m2 (diel 
141 GP), 

zapísané na LV č. 4872, podiel 1/16 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 73.329,- Sk 
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24/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
25/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/295 orná pôda o výmere 61 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/1 orná pôda o výmere 61 m2 (diel 
217 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 453/2 orná pôda o výmere 1285 m2 (diel 
140 GP), 

- E-KN parc.č. 482/1 orná pôda o výmere 718 m2   
zapísané na LV č. 541, podiel 1/4 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 197.225,- Sk 
 
 
26/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/301 orná pôda o výmere 48 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/1 orná pôda o výmere 50 m2 (diel 
223 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/224 orná pôda o výmere 148 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 459/2 orná pôda o výmere 2711 m2 (diel 
146 GP), 

zapísané na LV č. 4760, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 179.378,- Sk 
 
 
27/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
28/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
29/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- E-KN parc.č. 467/1 orná pôda o výmere 104 m2   
- novovytvorená parc.č. 468/232 orná pôda o výmere 190 m2  vytvorená GP č. 

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

zapísané na LV č. 4007, podiel 1/5 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 53.814,- Sk 
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30/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 321/79 orná pôda o výmere 10 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4370, podiel 2/3 
- novovytvorená parc.č. 468/212 orná pôda o výmere 196 m2  vytvorená GP č. 

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

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

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

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

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

zapísané na LV č. 4870, podiel 2/9 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 729.346,- Sk 
 
 
31/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/327 orná pôda o výmere 135 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
249 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/329 orná pôda o výmere 184 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
251 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/333 orná pôda o výmere 41 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 478/1 orná pôda o výmere 354 m2 (diel 
255 GP) 

- novovytvorená parc.č. 468/326 orná pôda o výmere 129 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
248 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/330 orná pôda o výmere 179 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
252 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/334 orná pôda o výmere 45 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 479/1 orná pôda o výmere 348 m2 (diel 
256 GP), 

zapísané na LV č. 2793, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.268,- Sk 
 
 
32/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/316 orná pôda o výmere 155 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 473/1 orná pôda o výmere 156 m2 (diel 
238 GP), 

zapísaná na LV č. 4714, podiel 1/2 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 70.928,- Sk 
 
 
33/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/238 orná pôda o výmere 53 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 160 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/243 orná pôda o výmere 109 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/168 orná pôda o výmere 2438 m2 
(diel 165 GP), 

zapísaná na LV č. 4816, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 148.263,- Sk 
 
 
34/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/225 orná pôda o výmere 120 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 468/71 orná pôda o výmere 1169 m2 
(diel 147 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/311 orná pôda o výmere 97 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/11 orná pôda o výmere 98 m2 (diel 
233 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/234 orná pôda o výmere 140 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 469/12 orná pôda o výmere 1212 m2 
(diel 156 GP), 

zapísaná na LV č. 4686, podiel 1/1 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 326.726,- Sk 
 
 
35/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
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36/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
37/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
ako vlastník MUDr. Juraj Vavrík, rod. Vavrík 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
38/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/293 orná pôda o výmere 162 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/1 orná pôda o výmere 164 m2 (diel 
215 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/216 orná pôda o výmere 195 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 451/2 orná pôda o výmere 3035 m2 (diel 
138 GP), 

zapísaná na LV č. 3038, podiel 1/4 
za kúpnu cenu ................................................................................................ 81.682,- Sk 
 
 
39/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 398/2 orná pôda o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 96 GP), 

- novovytvorená parc.č. 398/3 orná pôda o výmere 1 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 398 orná pôda o výmere 1496 m2 (diel 97 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/294 orná pôda o výmere 64 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/1 orná pôda o výmere 62 m2 (diel 
216 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 78 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 452/2 orná pôda o výmere 1158 m2 (diel 
139 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/303 orná pôda o výmere 42 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/1 orná pôda o výmere 43 m2 (diel 
225 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 461/2 orná pôda o výmere 2211 m2 (diel 
148 GP), 

zapísané na LV č. 4255, podiel 1/3 
- novovytvorená parc.č. 468/336 orná pôda o výmere 410 m2  vytvorená GP č. 

36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 481/1 orná pôda o výmere 733 m2 (diel 
258 GP), 

zapísané na LV č. 4538, podiel 1/3 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 242.833,- Sk 
 
 
40/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2, 
- parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2  

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 910.166,- Sk 
 
 
41/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/1 orná pôda o výmere 777 m2 (diel 
79 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 767 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 
80 GP), 

- novovytvorená parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 43 m2  vytvorená GP č. 36315583-
16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 394/2 orná pôda o výmere 1212 m2 (diel 81 GP), 

zapísané na LV č. 4758, podiel 1/2 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 726.210,- Sk 
náhrada za ovocné stromy predstavuje podľa doplnku  
k znaleckému posudku čiastku ........................................................................  5. 900,- Sk 
Cena spolu   ................................................................................................. 732.110,- Sk 
 
 
42/ pozemok v k.ú. Zlatovce - parc.č. 20/46 ostatné plochy o výmere 1000 m2   zapísaný na 
LV č. 1463, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,170.000,- Sk 
 
 
43/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 15/2 zastavaná plocha o výmere 495 
m2   vytvorená GP č. 36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 15/2 zastavaná plocha 
o výmere 496 m2 (diel 2 GP), 
zapísaný na LV č. 1484, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 143.550,- Sk 
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44/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 2/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 3.480,- Sk 
 
 
45/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
46/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
      - novovytvorená parc.č. 20/56 ostatná plocha o výmere 1011 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 17 GP), 

      - novovytvorená parc.č. 20/57 ostatná plocha o výmere 252 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 20/5 ostatná plocha o výmere 14600 m2 
(diel 18 GP), 

zapísané na LV č. 2942, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 1,000.296,- Sk 
 
 
47/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
 
 
48/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 1/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 1.740,- Sk 
 
 
49/ pozemok v k.ú. Zlatovce - novovytvorená parc.č. 32/9 zastavaná plocha o výmere 60 m2   
vytvorená GP č. 36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 32/2 zastavaná plocha o výmere 
7664 m2 (diel 28 GP), 
zapísaný na LV č. 1885, podiel 3/10  
za kúpnu cenu .................................................................................................. 5.220,- Sk 
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50/ pozemky v k.ú. Zlatovce: 
- novovytvorená parc.č. 12/6 zastavaná plocha o výmere 140 m2 vytvorená GP č. 

36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 13 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/8 zastavaná plocha o výmere 531 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 15 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/9 zastavaná plocha o výmere 141 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 20 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/10 zastavaná plocha o výmere 3035 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 36 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/11 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 41 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/12 zastavaná plocha o výmere 125 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2 (diel 43 GP), 

- novovytvorená parc.č. 12/4 zastavaná plocha o výmere 898 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/5 zastavaná plocha o výmere 233 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/1 zastavaná plocha o výmere 15008 
m2, 

- novovytvorená parc.č. 12/7 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 12/2 zastavaná plocha o výmere 719 m2 
(diel 14 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/2 zastavaná plocha o výmere 80 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2 
(diel 35 GP), 

- novovytvorená parc.č. 13/1 zastavaná plocha o výmere 313 m2 vytvorená GP č. 
36315583-15-2006 z pozemku C-KN parc.č. 13 zastavaná plocha o výmere 393 m2  

zapísané na LV č. 1063, podiel 1/1  
za kúpnu cenu ........................................................................................... 4,405.104,- Sk 
 
 
51/ nehnuteľnosť v k.ú. Zlatovce - stavba súp.č. 1875 na novovytvorenej parc.č. 20/89 
vytvorenej GP z pozemku parc.č. 20/3 
za kúpnu cenu ..................................................................................... 9,641.277,35,- Sk 
 
 
52/ pozemky v k.ú. Záblatie:  

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

- novovytvorená parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/5 ostatná plocha o výmere 145 m2 
(diel 19 GP), 
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- novovytvorená parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku C-KN parc.č. 802/6 zastavaná plocha o výmere 37 m2 
(diel 22 GP), 

zapísané na LV č. 360, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 642.002,- Sk 
    
 
53/ pozemky v k.ú. Záblatie: 

- novovytvorená parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 76 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 zastavaná plocha o výmere 160 
m2 (diel 25 GP), 

- novovytvorená parc.č. 801/222 ostatná plocha o výmere 84 m2  vytvorená GP č. 
36315583-14-2006 z pozemku C-KN parc.č. 801/107 ostatná plocha o výmere 160 m2 
(diel 26 GP), 

zapísané na LV č. 2128, podiel 1/1  
za kúpnu cenu .............................................................................................. 142.271,- Sk 
 
 
54/ nehnuteľnosti (stavby) v k.ú. Trenčianske Biskupice:  

- stavba súp.č. 6489 na parc.č. 1127/95 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6490 na parc.č. 1127/94 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6491 na parc.č. 1127/7 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6492 na parc.č. 1130/53 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6493 na parc.č. 1127/93 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6494 na parc.č. 1130/52 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6495 na parc.č. 1130/51 zastavané plochy 
- stavba súp.č. 6496 na parc.č. 1130/50 zastavané plochy 
- príslušenstvo 

za kúpnu cenu ......................................................................................... 25,200.000,- Sk 
 
pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO: 003328 pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa –                        
preložka cesty I/61“ – II. časť.  za kúpnu cenu stanovenú znaleckými posudkami. 
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................... 53,273.378,75,- Sk 
 
Ing. Lifka poukázal na formálny nedostatok, že finančná a majetková komisia tento materiál 
nezobrala na vedomie, ale ho odporučila.  
 
MUDr. Sámel  uviedol, že finančná a majetková komisia tento materiál zobrala na vedomie. 
 
Ing. Lifka odpovedal, že v tom prípade aj mestské rada ho mala zobrať na vedomie. 
 
MUDr. Sámel reagoval, že mestská rada nie je viazaná stanoviskom finančnej a majetkovej 
komisie.  
 
Ing. Lifka odpovedal, že z procesného hľadiska by to malo prejednávané rovnakým 
procesom.  
 
Ing. Celler odpovedal, že je to tak, ako hovorí Ing. Lifka.  
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Ing. Lifka požiadal odhadnúť moment koľko tých 53 miliónov je časový interval medzi 
príjmom a výdajom v hrubom.  
 
Ing. Celler odpovedal, že zmluva je koncipovaná tak, že od vydania stavebného povolenia sa 
uzatvorí kúpna zmluva buď medzi mestom a vlastníkom nehnuteľnosti alebo priamo medzi 
Slovenskou správou ciest a vlastníkom. Nakoniec to môže dopadnúť tak, že to kúpi rovno 
SSC. Týmto spôsobom to akoby predpripravujeme na to, aby pozemky boli scelené, a aby to 
SSC ako investor akcie mal k dispozícii.  
 
Ing. Lifka  v zmysle rokovacieho poriadku požiadal o prezentáciu pred hlasovaním. 
 
MUDr. Sámel doplnil, že je to proces, ktorý bude prebiehať plynulo, takže to nie je 
jednorazový prevod v tomto objeme. Ku komisii zdôvodnil, že stanovisko ,,berie na vedomie“ 
zaujali preto, lebo materiál vzhľadom k jeho rozsiahlosti a príprave všetkých podkladov, mali 
len v hrubej forme – bol im známy objem finančných prostriedkov a účel. Nemali ho takto 
presne rozpísaný a práve preto ho zobrali na vedomie, lebo nepoznali úplne detailne 
jednotlivých vlastníkov.  
 
 Počas prezentácie bolo zaprezentovaných 24 poslancov. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 104/ 
 
 
 
K bodu 3V. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  
                    zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,  
                    v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady  
                    hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3V. 
 
Ide o: 
I.  
o d p r e d a j nehnuteľného majetku - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2201 
v Trenčíne, Ulica Hodžova, orientačné číslo 94 , spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, pozemku  parc. č. 1469/31 o výmere 576 
m2 a priľahlého pozemku parc.č. 1469/32 o výmere 932 m2,  zapísaných na LV č. 1, k. ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.         byt č. 1 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
            107/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 

      132.118,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.550,- Sk 
Tamare Foralovej,  rod. Kadlecovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených   
 30 %, t.j. 39.635,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.500,- Sk. 
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     2.    byt č. 2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  

      82.336,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.020,- Sk  
Miroslavovi Horňákovi,  rod. Horňákovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 

 
     3.    byt č. 3 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      87/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      107.579,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.450,- Sk  

Marošovi  Plškovi, rod. Plškovi a manželke Renáte  Plškovej, rod. Kudríkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 

     4.    byt č. 4 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      87/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      107.579,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.450,- Sk  

Jaroslavovi  Patúšovi, rod. Patúšovi a manželke Márii  Patúšovej, rod. Vaškovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.274,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.511,- Sk. 

 
     5.    byt č. 5 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      107/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      132.118,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.550,- Sk  

Edite Betákovej, rod. Blaškovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     

 zaplatených 30 %, t.j. 39.636,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v    
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.500,- Sk. 

             
     6.    byt č. 8 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.295,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.745,- Sk  

Jozefovi Holíčkovi, rod. Holíčkovi a  manželke Oľge Holíčková, rod. Zelenáková. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
     7.    byt č. 9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      108/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      133.081,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.950,- Sk  

Petrovi Došekovi, rod. Došekovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 39.924,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.518,- Sk. 

 
      8.   byt č. 10 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      83.299,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.415,- Sk  

Marte Langerovej, rod. Langerovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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      9.   byt č. 11 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Františkovi Trúchlemu, rod. Trúchlemu. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.563,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.533,- Sk. 

 
     10.  byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Jozefovi Minárikovi, rod. Minárikovi a manželke Ivete Minárikovej, rod.  
Kozicovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 32.563,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.533,- Sk. 

 
     11.  byt č. 13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      108/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      133.081,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 54.950,- Sk  

Ing. Stanislavovi Ďurkechovi a manželke Darine Ďurkechovej,  rod. Potfajovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 39.924,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.518,- Sk. 

    
     12.  byt č. 14 zostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      67/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      83.299,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 34.415,- Sk  

Miroslavovi Chudadovi rod. Chudadovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

   
     13.  byt č. 15 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.542,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.845,- Sk  

Petrovi Hrnčárovi,  rod. Hrnčárovi a manželke Soni Hrnčárovej, rod. 
Dobiašovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

   
     14.  byt č. 16 zostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   

      88/1479 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      108.295,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 44.745,- Sk  

Ing. Janke Slaninovej, rod. Ivaniskovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
  

V dome súp. č. 2201 Ulica Hodžova je spolu 16 bytov.  Po schválení odpredaja týchto 14 
bytov zostanú v  dome súp. č. 2201 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov „BEZBARIEROVKA“. Kupujúci  vyhlásili, že správu spoločných 
častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva . 
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II.      
o d p r e d a j nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1182 
v Trenčíne, Ulica Strojárenská, orientačné číslo 16, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3812, pozemku  parc. č. 
1934/2 o výmere 537 m2,  zapísanej na LV č. 6996, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 11 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      67/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      8.682,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14.985,- Sk 

Júlii Mikovej, rod. Pukančíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1182 Ulica Strojárenská spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 17bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu nezostane v  dome súp. č. 1182 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182“. 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. 

 
 

III. 
o d p r e d a j nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 v 
Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326, pozemku  parc. č. 1825/3 o výmere 
706 m2,  zapísanej na LV č. 5326, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 62 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      69/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      7.457,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.655,- Sk 

Márii Kranecovej, rod. Janišovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1184 Ulica Beckovská je spolu 74 bytov a nebytový priestor – výmenníková 
stanica. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 73 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 
bytu nezostane v  dome súp. č. 1184 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt,  len nebytový 
priestor – výmenníková stanica. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1184“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 IV. 
o d p r e d a j nehnuteľného majetku - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1537 
v Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3655, pozemku  parc. č. 1627/10 o výmere 
2019 m2,  zapísanej na LV č. 5908, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1.   byt č. 7 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      54/1801 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      8.374,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 30.095,- Sk 

Božene Parašínovej, rod. Karasovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 1537 Ulica Golianova je spolu 30 bytov . Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1537 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín jeden byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1537“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
V. 
o d p r e d a j 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  parc. č. 1627/436 o  
výmere 558 m2,  zapísanej na LV č. 6396, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt č. 24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
      63/1252 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
      12.476,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 14.125,- Sk 

Marekovi Hulínovi rod. Hulínovi, Zuzane Mihalíkovej, rod. Mihalíkovej 
a Kristíne Hulínove, rod. Hulínovej. 
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 27 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v  dome súp. č. 1595 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1595“. Kupujúci  vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VI. 
o d p r e d a j nehnuteľného majetku - 76/1593- ín  pozemku  parc. č. 2175/21 zast. plocha o 
výmere 436 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 6090, k. ú. Trenčín , 
JUDr. Dušanovi Mikitovi, rod. Mikitovi a manželke JUDr. Gabriele Mikitovej, rod. 
Vicianovej. 
Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 2703, Ul. J. Halašu v Trenčíne.  
Kupujúci sú vlastníkmi  bytu č. 7 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. 
k. RIV 3285/90 na Správe katastra v Trenčíne.  
Predávaný podiel  76/1593 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 436 m2 
predstavuje 21,14 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je v zmysle § 18a, ods. 2 
zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 74,- Sk.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
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VII. 
Zmluvu  o   spoločenstve   vlastníkov   bytov  v   dome   súpisné   číslo  2201,  Ulica  
Hodžova „BEZBARIEROVKA“  a  výšku  mesačných  úhrad  za byty  a  nebytový priestor,   
ktoré zostali  vo vlastníctve Mesta Trenčín,  nasledovne : 
                                         

                                                                                                   
 Č.b.                               Podl.pl.              Fond opráv              Poplatok za správu             Spolu 
                                      v m2                   10,-   Sk/m2                        90,- Sk                      Sk 
 
  06                                66,67                      670,-                              90,-                           760,- 
 
  07                                87,11                      870,-                              90,-                           960,- 
 
  Nebytový priestor        79,60                      796,-                              90,-                           886,- 
 

 Celkom :                                                                                                                           2606,- 
 

           Výška   poplatkov  vyplývajúcich  pre   Mesto  Trenčín  ako  vlastníka  neodpredaných   
bytov  a  nebytového priestoru  sa  bude   meniť   podľa   počtu   neodpredaných   bytov  a   v   
prípade  odpredaja  nebytového  priestoru  a  podľa   rozhodnutí  zhromaždenia   vlastníkov 
spoločenstva o výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 

 
Ing. Lifka sa vyjadril, že bude hlasovať za. Poznamenal, že predávame bytovku na Hodžovej 
ulici, kde boli postihnutí občania, ktorí mali doteraz vysoké nájmy a neboli ani nijako 
favorizovaní. Ako mienime do budúcna riešiť situáciu – keď vlastníctvo pre tých ľudí, keď je 
človek niekedy postihnutý, ocitne sa v inej sociálnej vrstve a nemusí si udržať tento byt – on ho 
môže predať, ako zabezpečíme, že mesto si uľahčí svoju prácu a títo ľudia sa nebudú vracať do 
systému a keď sa vrátia, musíme sa nejakým spôsobom o nich postarať a nemáme dostatok 
nájomných bytov pre ľudí, ktorí nemajú príjmy a potrebovali by byť v nájomnom vzťahu a nie 
vlastníci, lebo to vlastníctvo predsa len umožňuje ten byt predať, čo je každého osobné právo 
a nám ostáva nedostatok takýchto bytov pre ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní, invalidi. Každý 
zrelý človek môže rozhodovať o svojom vlastníctve, ale my sme mesto, sme verejná inštitúcia, 
mali by sme niečo takéto mať naplánované za iných podmienok, aby sa to nedalo odkúpiť. Je to 
uzavretý kruh, my niečo postavíme, potom pomerne za netrhovú cenu zo zákona to tým ľuďom 
odpredáme. Čo bude ďalej, nemáme kapacity, kde budeme ľudí dávať? 
 
Ing. Celler poznamenal že predpokladá, že tí telesne postihnutí ľudia ktorí tam bývajú, 
nekupujú ten byt preto, aby ho vzápätí predávali a nemali vyriešenú svoju bytovú otázku. Je 
presvedčený o tom, že si ho kupujú preto, lebo tam chcú ostať žiť, ostať bývať, lebo tam trvale 
žijú. 
 
Ing. Lifka reagoval, že toto nepovedal, je kapciózne takto odpovedať. Byt, ktorý je na liste 
vlastníctva ľudí, môže byť exekuovaný, tí ľudia sa môžu ocitnúť na ulici. Bude hlasovať za, 
nehovorí o tom, že je tam primárna možnosť odpredať to. Pýta sa, do akých bytov budeme 
umiestňovať ďalších invalidov. Je to zložitá problematika, nie je to len o tom vlastníctve. Mesto 
by malo mať nejaké nástroje, ktoré mu vyplývajú aj zo zákona, sa postarať o takýchto ľudí. 
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MUDr. Sámel poznamenal, že je to veľmi zložitá téma – otázka o starostlivosti o postihnutých 
občanov v sociálnej núdzi – nevie o tom, že by mesto malo v súčasnosti sociálne byty, toto nie 
sú byty sociálne, sú to normálne byty s bezbariérovým prístupom.  Otázka riešenia sociálnych 
prípadov občanov bez domova je otázka ťažká, je potrebné, aby sa ňou zaoberala sociálna 
komisia. Veľký problém je riešiť takéto niečo v gescii mesta, pretože je to finančne veľmi 
náročná záležitosť.  
 
P. Fabová poznamenala, že presne týmto sa zaoberala aj minulá finančná a majetková komisia 
a dali si prioritu na budúcu finančnú komisiu pripraviť návrh do budúcoročného rozpočtu čo sa 
týka financií a požiadaviek mesta, či už je to na nízkonákladové byty alebo byty osobitného 
určenia, lebo zákon nepozná pojem ,,sociálne byty“. 
 
  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona 
NR SR š. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších 
predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 105/ 

 
 
 

K bodu 3X. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských  
                    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3X. 
 
Ide o: 
- v y r a d e n i e neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  v nasledovnom členení: 
 

Subjekt Suma Druh vyradeného 
majetku 

Spôsob likvidácie 

ZŠ Východná 247 269,70 UP, DHM, HIM fyzická likvidácia 
ZŠ Dlhé Hony 213 305,00 DHM fyzická likvidácia 
ZŠ L. Novomeského  502 492,30 DHM, HIM fyzická likvidácia 
ZŠ Na Dolinách 540 299,40 UP, DHM, HIM fyzická likvidácia 
ŠZmT 494 843,30 DHM, HDM fyzická likvidácia 
SPOLU 1 998 209,70 Sk ---------------------- ----------------------- 
 
Spolu majetok v hodnote..................................................................................1 998 209,70 Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo vyradenie neupotrebiteľného majetku základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 106/ 
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K bodu 3Y. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok MHSL, m.r.o., Trenčín
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Y. 
 
Ide o: 

a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka Milan HEGEDÜŠ - HUBERT, 
Na Dolinách 27, Trenčín, vo výške 666.439,- Sk 

b) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka Peter Gajdoš Desana, ul. 
Ondrašovecká 611, Liptovský Mikuláš, IČO:  30519691,  Desana Gajdošová, ul. 
Ondrašovecká 611, Liptovský Mikuláš , IČO:  177889109 vo výške 64.520,- Sk  

c) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka ISOP, s.r.o., Hodžova 1, 911 01 
Trenčín, IČO: 36 301 701, vo výške  56.161,50 Sk  

d) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka PISCH, s.r.o.,  Trenčín, 
Jánošíkova 112/4, 911 01 Trenčín, IČO: 31 429 262,  vo výške 150.000,- Sk. 

 
P. Dobiaš sa pozastavil nad tým, či to, že ich odpíšeme, znamená, že ich už nemôžme ani 
odpredať? Existujú finančné inštitúcie, ktoré odkupujú zdanlivo nevymožiteľné pohľadávky.  
 
Ing. Celler odpovedal, že keď ich odpíšeme, prestanú existovať v našej účtovnej evidencii. 
My ich budeme stále evidovať, čiže môžeme ich teoreticky v prípade, že bude mať niekto 
záujem, odpredať. Ale v mestskej bilancii, ktorá je napr. hodnota majetku, tam už figurovať 
nebudú. Týmto úkonom akoby zreálňujeme hodnotu majetku mesta.  
 
Ing. Krátky sa vyjadril, že na základe návrhu p. Dobiaša by mali rozhodnúť, či ich 
ponúkneme na odpredaj alebo ich dáme do evidencie, alebo ich odpíšeme. 
 
P. Dobiaš upozornil, že nedával návrh, len položil otázku. 
 
P. Babič reagoval na vystúpenie p. Dobiaša. Bol by nerád, keby v týchto priestoroch 
zaznievali takéto požiadavky alebo takéto alternatívy – obracať sa na inštitúcie, ktoré 
vymáhajú aj zdanlivo nevymožiteľné požiadavky. Vieme z akej sféry sa takéto inštitúcie 
regrutujú.   
 
MUDr. Sámel uviedol, že takáto pripomienka už bola predmetom rokovania finančnej 
a majetkovej komisie. Uzhodli sa na tom, že je dobré sa takouto teoretickou možnosťou 
zapodievať – máme na mysli normálny, legislatívne čistý postup, ktorý sa bežne využíva či je 
to v zdravotníctve alebo kdekoľvek. Pokiaľ z toho niekto vycítil, že budeme obchádzať 
slovenských ,,výpalníkov“, aby doniesli peniaze, zle to pochopil.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok MHSL, m.r.o., Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 107/ 

 
 

Následne primátor vyhlásil 10 minútovú prestávku. 
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K bodu 4. Návrh na II. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4. 
 Uviedol, že jedna z vecí ktorá je súčasťou rozpočtu, je aj zmena úverového portfólia, 
jeho reštrukturalizácia, je to čiastka zhruba 5.229 tis. Euro, čiže v prepočte približne 172.610 
tis. Sk, ktoré sme sa rozhodli zlúčiť do jedného úveru s odkladom splatnosti na rok 2009.  
 V oblasti príjmov sa hodnota 15.290 tis. Sk sa zmenila o 465 tis. Sk v rámci prebytku 
bežného rozpočtu. Najväčšie zmeny vidíme v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Prevažná 
väčšina väčších zmien v rozpočte je spôsobená finančnými aktivitami v oblasti priemyselného 
parku, výkupu pozemkov a v oblasti juhovýchodného obchvatu.  
 Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z finančných operácií a z prebytku 
hospodárenia z minulého roku. Celkovo možno povedať, že rozpočet je vyrovnaný. 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil stanovisko k návrhu II. Zmeny programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007. 
 Uviedol, že navrhovaná druhá zmena rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 predstavuje 
zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 312.781 tis. Sk, vo výdavkovej časti zvýšenie o 287.679 
tis. Sk. Príjmy v mimorozpočtových fondoch sú zvýšené o sumu 132.258 tis. Sk a výdavky 
zvýšené o 157.360 tis. Sk. Výsledkom zmeny rozpočtu je zníženie schodku rozpočtu na výšku 
178.258 tis. Sk. po započítaní položiek z mimorozpočtových fondov je rozpočet vyrovnaný. 
 V časti bežných výdavkov je výraznejšou zmenou navýšenie čiastky na úhradu 
predpokladanej straty za rok 2007 poskytovateľovi verejnej dopravy SAD Trenčín o 7.922 tis. 
Sk.  
 Kapitálový rozpočet vo výdavkovej i príjmovej časti je ovplyvnený najmä finančnými 
pohybmi súvisiacimi s investičnými akciami – Modernizácia železničnej trate 
a Juhovýchodný obchvat mesta. V príjmovej časti je zvýraznená zmena predaj pozemkov 
v priemyselnej zóne Zámostie, z ktorej príjem do rozpočtu vo výške 148.625 tis. Sk 
 V rámci finančných operácií mesto reštrukturalizuje svoje úvery tak, že príma nový 
úver vo výške 172.610 tis. Sk a spláca 5 úverov v tej istej výške istiny. Nový úver bude 
poskytnutý s dobou splatnosti 10 rokov. 
 Záverom konštatoval, že predmetné zmeny vytvárajú rozpočet mesta, ktorý je v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vzhľadom na zdôvodnené zmeny v príjmovej 
a výdavkovej časti rozpočtu, odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť II. 
zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 podľa predloženého návrhu. 
 
Ing. Lifka uviedol, že sa bude zaoberať len procesnosťou a časovou osou. Keď sa pozeral na 
zastupiteľstvá, ktoré boli kedysi, o rozpočte sa aj diskutovalo pred tým, ako by sa bolo 
čokoľvek robilo a boli tzv. predbežné čítania. 08.08.2007 na zasadnutí finančnej a majetkovej 
komisie hovorili o rozpočte – vidí nekonzistentnosť krokov, pretože v mestskej rade nesedia 
iné typy poslancov ako v komisiách, a vlastne na ceste - vo finančnej komisii bolo schválené 
A/ a bolo modifikované v mestskej rade a nastavený proces umožňuje, že modifikáciu akoby 
v druhom virtuálnom stupni, sa rozpočet zmení. Boli tam spravené zmeny na základe 
nepravdivých informácií. Požiadal, aby sme si zmeny pripravovali minimálne mesiac vopred, 
na finančnej a majetkovej komisii aby sa tomu venovalo viackrát, nie že príde nejaká hotová 
vec, ktorá sa predebatuje, potom sa predebatuje na mestskej rade a posunie sem, pretože tie 
možnosti zmien sú potom veľmi ťažké a rozhodne sa nehodí robiť zmeny na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
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P. Vaňo navrhol formou poslaneckého návrhu zmenu, ktorá sa týka riešenia vzniknutého 
havarijného stavu strechy na ZŠ L. Novomeského, ktorá vznikla v minulých dňoch, a preto to 
nebolo prerokované finančnou a majetkovou komisiou, ani mestskou radou. Riaditeľ 
predmetnej ZŠ sa obrátil listom na útvar školstva a sociálnych vecí so žiadosťou o riešenie 
vzniknutého havarijného stavu strechy pavilónu A. Vplyvom extrémneho tepla počas 
prázdnin a následnými prívalovými dažďami došlo k poškodeniu strešnej krytiny 
a k následnému zatekaniu do všetkých miestností tohto pavilónu, ktoré sa z hľadiska 
bezpečnosti nemôžu využívať na vyučovanie.  
 Útvar školstva a sociálnych vecí požiadal odborných pracovníkov útvaru životného 
prostredia a dopravy o posúdenie daného stavu. Dňa 21.08.2007 bola vykonané obhliadka 
strechy pavilónu A za prítomnosti riaditeľa školy, odborných zamestnancov útvaru životného 
prostredia a dopravy a vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí.  
 Výsledok odborného posúdenia je konštatovanie, že strecha o výmere 640 m2 je 
v havarijnom stave a predpokladané náklady odstránenia tohto havarijného stavu sú cca 700 
tis. Sk. Náklady budú zahŕňať zateplenie strechy, pokrývačské a klampiarske práce 
a bleskozvody. Navrhol túto zmenu na úkor Programu 14. Sociálne služby, Aktivita 7 – 
vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu SsmT, m.r.o., Trenčín - ZOS – celoročný 
pobyt, ktorá bude ale realizovaná až v roku 2008 - je tam suma 900 tis. Sk. Z tejto kapitoly by 
si dovolil presunúť 700 tis. Sk na riešenie havarijného stavu strechy, ktorý budeme riešiť 
počas najbližších dvoch týždňov, aby sme to stihli do začiatku školského roka. Navrhol 
zaradiť to do Programu 9 Vzdelávanie – Aktivita 2.  
 Na záver vzhľadom na vážnosť situácie poprosil o podporu svojho návrhu. 
 
Ing. Krátky sa zaujímal, či sa to stalo teraz za poveternostných vplyvov a či je to škodová 
udalosť.  
 
P. Vaňo zopakoval, že sa to stalo počas prázdnin, kedy vďaka extrémnym teplotám došlo 
k porušeniu strešnej krytiny a následne ďalšiu škodu spôsobili prívalové dažde – zateká tam 
do všetkých miestností, nemôže sa v nich vyučovať, pokiaľ nebudú dané do pôvodného stavu.  
 
Ing. Celler doplnil, že je to udalosť, ktorá bude následne predpokladáme poisťovňou plnená, 
ale aj tak je to potrebné dostať do výdavkovej časti rozpočtu a financie sa potom stanú 
príjmom. 
 
Mgr. Pavlík skonštatoval, že ide o výsostne zásadný a dôležitý materiál pre ďalšie 
fungovanie mesta a z tohto pohľadu sa mu dôvodová správa javí ako absolútne nedostatočná. 
Je tam len konštatované kto to kedy ako prerokoval, či to odporúča. Pre neho je to 
nedostatočné, požiadal by o obšírnejšie kvalifikované zdôvodnenie prečo.  
 
MUDr. Sámel reagoval, že kvalifikované a podrobné vysvetlenie v hlavných rysoch 
predniesol hlavný kontrolór, bolo to veľmi fundované a vystihlo to všetky hlavné body, ktoré 
je potrebné k takémuto materiálu každopádne povedať. Takéto vysvetlenie bolo podané. 
 
Ing. Celler doplnil, že ako súčasť dôvodovej správy by sa možno dala považovať aj textová 
časť, ktorá má niekoľko strán, kde sa komentuje každá jedna položka. Aj to by sa z časti dalo 
považovať za dôvodovú správu. 
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1. Hlasovanie o návrhu p. Vaňu – z Programu 14 Sociálne služby, Aktivita 7, riadok 
37 – vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu SsmT, m.r.o., Trenčín - ZOS – celoročný 
pobyt – zníženie z 900 tis. Sk na 200. tis. Sk. 700 tis. Sk – zaradiť do Programu 9 Vzdelávanie 
– Aktivita 2 – ZŠ L. Novomeského- oprava strechy .  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo návrh p. Vaňu. 
 
 2. Hlasovanie o materiáli ako o celku vrátane schválenej zmeny.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 4 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo  
A. II. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007, so zapracovaným 
doplnkom, 
B. prijatie úveru z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 5 229 059,11 EUR vo výške 
nesplatenej istiny úverov – č. 04/204/2003, 04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06, 
v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia z Dexia banky Slovensko a.s., 
C. predčasné splatenie 5 úverov z Dexia banky Slovenska a.s. – č. 04/204/2003, 
04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06 vo výške nesplatenej istiny úverov vo výške 
5 229 059,11 EUR v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia z Dexia banky 
Slovensko a.s.. 
/Uznesenie č. 108/ 
 

 
 

K bodu 5. Návrh zmeny Štatútu mesta Trenčín  
 
Ing. Sádecký, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 5.  
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že po formálnej stránke by sme mali robiť premenovanie ulíc 
k jednému termínu raz do roka, nie na základe toho postupu, ktorý bol prijatý teraz a následne 
by sme mali rátať aj so zmenou štatútu v jednom bode. Domnieva sa, že štatút mesta ako 
dokument citovaný aj v zákone o obci, by mal byť všeobecne záväzným nariadením, pretože 
takto sa môže do toho vstupovať ako do trhacieho kalendára, bez nejakých zložitostí 
v predkladaní a nadpolovičnou väčšinou.   
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo zmenu Štatútu 
mesta Trenčín podľa predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 109/ 

 
 
 

K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa mení  
                 a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní  
                 opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte  
                 občana na území mesta Trenčín  
 
Ing. Boc, člen komisie sociálnych vecí, predložil materiál pod bodom 6.  
 Uviedol, že k návrhu VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2003 
o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu 
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v byte občana na území Mesta Trenčín v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené 
pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Ing. Lifka upozornil, že podľa nami prijatej normy Zásady všeobecne záväzných nariadení, 
čl.  14 , ods. 5, sme nedostali písomne tú poslednú informáciu od Ing. Boca. Zásady 
Všeobecne záväzných nariadení hovoria, že vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť 
poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním 
mestského zastupiteľstva o návrhu VZN. Poslanci mali dostať informáciu, že neboli 
pripomienky. Nie je tu síce napísané, kto má za to zodpovedať, ale minimálne predkladateľ by 
si to mal ustrážiť.  
 
Ing. Boc reagoval, že doteraz keď boli predkladané VZN alebo zmeny VZN, ak neboli 
predkladané alebo dané pripomienky v zmysle toho čo bolo na vývesnej tabuli, neboli 
poslancom posielané. Je na legislatívcoch, či to má alebo nemá byť. 
 
Ing. Lifka zopakoval, že vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského 
zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva 
o návrhu VZN. 
 
P. Holubek zdôraznil slovné spojenie ,,vyhodnotenie pripomienok“. Ak neboli vznesené, nie 
je čo vyhodnocovať, nebolo čo dať na papier.  
 
P. Babič sa vyjadril k vystúpeniu p. Holubeka, že na jeho mieste by si nebol taký istý v tých 
arogantných poznámkach, pretože Ing. Lifka má pravdu. Je viacero vecí o ktorých poslanci 
nie sú informovaní. On osobne napr. nie je členom žiadneho poslaneckého klubu a je jeho 
občianskym záujmom postaviť sa k tabuli a čítať čo je tam vyvesené, ale na druhej strane je 
poslancom mestského zastupiteľstva a takáto požiadavka od Ing. Lifku je absolútne 
oprávnená.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte 
občana na území mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov takto: 
 
1. Článok 5 Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 

- mení sa 
v ods. 1 písm. a) bežné úkony osobnej hygieny ............................  10 Sk na 15 Sk/deň 
              písm. b) donáška, dovoz obeda ......................................... 10 Sk na 14 Sk/deň 
 
v ods. 2 písm. b) Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 
                            s prevádzkou domácnosti ................................... 10 Sk na 16 Sk/deň 
 
v ods. 3 písm. a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné 
                            podujatia a na iné verejné podujatia ....................  5 Sk na   7 Sk/deň 
 
2. ruší sa odkaz 2 pod čiarou v znení: 
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2„§ 20 vyhlášky MPSVaR č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona 
o sociálnej pomoci – príl.č.3“. 

 
3. Článok 7 Záverečné ustanovenia  
- nový ods. 3 znie: 
„Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2007 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte občana na území 
mesta Trenčín bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.08.2007 a 
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 
Trenčín“. 
/Uznesenie č. 110/ 

 
 

 
K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu  
                 a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej  
                 služby m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
 
Ing. Boc, člen komisie sociálnych vecí, predložil materiál pod bodom 7.  

Uviedol, že k návrhu VZN č. 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín v 
zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Ing. Lifka zopakoval, že podľa zásad ako sa tvorí VZN čl. 14, ods. 5, znovu im nebolo 
doručené vyhodnotenie pripomienok, opätovne to namieta.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania,  
1. schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu 
a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby 
m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
2.  zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu 
a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta 
Trenčín. 
/Uznesenie č. 111/ 
 
  

  
K bodu 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa mení  
                 a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými  
                 prostriedkami Mesta Trenčín 
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8.  
 Uviedol, že pred začiatkom zasadnutia poslanci obdržali novú variantu materiálu. Ako 
bolo aj v predchádzajúcich materiáloch, návrh novelizácie VZN musí byť vyvesený 15 dní 
pred zasadnutím MsZ v prístupných priestoroch, aby sa mohol pripomienkovať.  
 Novelizácia VZN Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín vznikla na základe 
pripomienok NKÚ, ktoré plošne vykonalo kontroly v mestách a usmerňovalo mestské úrady 
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v niektorých výkladoch zákona. Preto sme pristúpili k novelizácii predmetného VZN v súlade 
s týmito pripomienkami a v súlade s doteraz platným zákonom. Až po pripravení tohoto 
materiálu došlo k zmene v legislatíve v tom zmysle, že od 01.09.2007 vstupuje do platnosti 
zákon č. 334/2007, ktorý novelizuje okrem iného aj § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. Z toho vyplynulo, že pôvodné znenie opráv v tomto VZN, návrh 
týchto zmien je potrebné tak, aby bol v súlade s touto novou právnou úpravou, aby bol trošku 
pozmenený. Stáli sme pred dilemou, či materiál stiahnuť z rokovania a predložiť ho na 
ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo ho priamo na zasadnutí upraviť tak, aby bol 
v súlade s novou právnou normou. Vyvesená bola forma, ktorá bola doručená s ostatnými 
materiálmi a drobné zmeny ktoré sú v znení, materiál trošku pozmenili. Nestane sa žiadny 
veľký problém tým, že materiál schválime, nakoľko bude znovu vyvesený a nejde o nič, len 
o zosúladenie právnej normy s vyššou právnou normou. Ako predkladateľ navrhol, aby si 
materiál pozmenili podľa toho, čo bolo rozdané a materiál schválili v novej podobe.  
 Pôvodný materiál sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. Článok 8 ods. 6 znie: ,,Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je 
v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu.“ 

 
2. Článok 8 ods. 7 znie: ,,O zmene rozpočtu mesta a použití mimorozpočtových 

peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V rozsahu určenom mestským 
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor mesta.“ 

 
3. Článok 8 ods. 8 sa nevypúšťa, ale znie: ,,Zmeny rozpočtových prostriedkov 

v rámci programu a zmeny rozpočtovaných prostriedkov určených na kapitálové 
výdavky medzi programami schvaľuje primátor mesta. Ostatné zmeny rozpočtu 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo.“ 

 
4. Článok 13 ods. 2 znie: ,,Mesto používa rezervný fond vo výške určenej mestským 

zastupiteľstvom na účel schválený mestským zastupiteľstvom.“ 
 

5. Článok 13 ods. 3e) sa vypúšťa. 
 

6. Článok 13 ods. 5 sa vypúšťa. 
 

7. Článok 13 ods. 6 sa prečísluje na ods. 5. 
 

8. Článok 16 sa dopĺňa o ods. 8, ktorý znie: ,,8. VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 8/2006 bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 23.08.2007 uznesením 
č.  ...... a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 
Ing. Celler doplnil, že o tomto materiáli, ktorý bol ako doplňujúci sa bude hlasovať ako 
o poslaneckom návrhu MUDr. Sámela.  
 
Mgr. Pavlík vyjadril názor, že na ceste tohto materiálu na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, neboli dodržané všetky legislatívne postupy, ktoré mali byť dodržané, preto  
ich poslanecký klub (SMER) z tohto dôvodu a len z tohto dôvodu nepodporí tento materiál. 
Myslí, že materiál ani neprešiel rokovaním komisie. 
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Ing. Celler reagoval, že pôvodný materiál prešiel celou procedúrou. Tento materiál, ktorý bol 
rozdaný ráno, pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, je materiál, ktorý predkladá ako 
poslanecký návrh MUDr. Sámel. Poslanec môže kedykoľvek predložiť v akejkoľvek podobe, 
či ústnej alebo písomnej, svoj poslanecký návrh, ktorý vtedy samozrejme neprechádza celou 
tou procedúrou. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že by bolo dobré, keby na pôvodnom materiáli bolo vyznačené, kedy 
to bolo vypracované, tak, ako je to na iných materiáloch, a to je problém spracovateľa, nie 
predkladateľa. Predkladateľ si mal skontrolovať, či to prešlo finančnou a majetkovou 
komisiou a mestskou radou. To je súčasťou všetkých podmienok na tvorbu VZN. 
 Opätovne pre tých, nevie či si to p. Holubek nechce ísť k nemu prečítať uviedol, že v 
zásadách tvorby VZN poukázať na čl. 15, ods. 3, ktorý sme si schválili, ,,pozmeňujúce, 
prípadne doplňujúce návrhy zo strany poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva k návrhu VZN, je možné podávať len také, ktoré sa týkajú 
formálnych nedostatkov. Zásadne pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy musia byť 
schválené uznesením mestského zastupiteľstva. V tomto prípade musí návrh VZN prejsť  
opätovne procesom v zmysle týchto zásad.“ Nechce povedať, že je to naozaj zle, čo predkladá 
poslanec Sámel ako svoju iniciatívu. Chce len povedať, že nevie posúdiť, či je to len formálna 
zmena a ako sa má s tým postupovať. Argument zo strany výsledkov kontroly NKÚ je 
zvláštny, lebo kontrola bola v októbri minulého roku a závery z kontroly NKÚ musia byť do 
60 dní od kontroly, takže to sme mohli dávno urobiť, takže to by neprijal. Potrebuje vedieť, či 
návrh MUDr. Sámela je formálny, čiže spĺňa čl. 15 ods. 3 alebo či je zásadný, toto nevie 
povedať. 
 
Ing. Celler ku kontrole NKÚ informoval, že s NKÚ bolo dohodnuté, že túto zmenu VZN 
máme urobiť do septembra 2007, čiže tento proces je z hľadiska termínov v súlade so závermi 
NKÚ. 
 
Ing. Lifka sa zaujímal, odkedy to od NKÚ vieme, že sme to mali predložiť do septembra, 
kedy nám to NKÚ povedalo? 
 
Ing. Celler odpovedal, že na konci apríla. 
 
Ing. Lifka reagoval, že to berie, je to krátky termín. 
 
MUDr. Sámel na otázku či je to formálna alebo podstatná vec reagoval, že to je na diskusiu. 
Táto iniciatíva je z jeho strany práve preto, aby sme nebrzdili legislatívny proces ešte o ďalšie 
dva mesiace. Je to návrh v dobrej vôli a keď tento návrh v predmetnom znení, ktoré odpovedá 
zákonu schválime, nič neporušíme, pretože návrh vyvesený bol a občania by aj tak mohli 
ťažko pripomienkovať niečo, čo je dikcia zákona.  
 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Sámela, ktorý bol predložený v písomnej 
forme. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 5 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými 
prostriedkami Mesta Trenčín v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 
/Uznesenie č. 112/ 
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K bodu 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2007, ktorým sa mení  
                 a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o pravidlách času predaja  
                 v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčíne  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 9.  
 Uviedol, že podstatná zmena je v článku 3, ods. 3 ,,Pokiaľ je prevádzka umiestnená 
v bytovom dome môže byť letná terasa prevádzkovaná max. do 21.00 h.“ 
 K návrhu VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín v zákonom stanovenej lehote neboli 
uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ 
 
P. Babič poznamenal, že je vítaná aktivita kolegov z VMČ Stred, len celý materiál je z jeho 
pohľadu – nechce použiť silné slovo ,,diskriminačný“ alebo ,,rovný a rovnejší“. Navrhol, aby 
sme čl. 3 zmenili tak, že vynecháme ods. 1 a začneme tým, že ,,Na území mesta môže byť 
letná terasa prevádzkovaná do 22.00 h. Po odporúčaní príslušného VMČ na základe povolenia 
mesta môže byť letná terasa prevádzkovaná inak, s podmienkou vylúčenia hudobnej 
produkcie po 22.00 h.“ Na Hodžovej ulici, v okolí na Rázusovej ulici je taký istý dopyt alebo 
požiadavka, ako na Námestí sv. Anny. Nie je dôvod prečo by sme človeku pri Rozkvete, na 
základe povolenia mesta, nepovolili prevádzkovať letnú terasu inak, s podmienkou vylúčenia 
hudobnej produkcie po 22.00 h. Ods. 3 by bol ods. 2 a ods. 4 by bol ods. 3 a rozšíril by ho, že 
,,V prípade, ak dochádza k nedodržiavaniu podmienok stanovených v povolení, podľa ods. 1. 
a 2., prevádzkový čas letnej terasy sa môže skrátiť na 22.00 h, prípadne pri hrubom alebo 
opakovanom nedodržaní podmienok prevádzku zrušiť.“ To by ešte doplnil do ods. 3, pretože 
nie je sankcia skrátenie prevádzky do 22.00h, to môže mať tak, či tak.  

 
Zrekapituloval svoj návrh:  

Čl. 3 pôvodný ods. 1. – vynechať. 
         Nový ods. 1.: ,,Na území mesta môže byť letná terasa prevádzkovaná do 22.00 h. Po 
odporúčaní príslušného VMČ na základe povolenia mesta môže byť letná terasa 
prevádzkovaná inak (t.j. aj dlhšie), s podmienkou vylúčenia hudobnej produkcie po 22.00 h.“ 
        Ods. 2.: ,,Pokiaľ je prevádzka umiestnená v bytovom dome, môže byť letná terasa 
prevádzkovaná max. do 21.00 h.“ 
        Ods. 3. rozšíriť: ,,V prípade, ak dochádza k nedodržiavaniu podmienok stanovených 
v povolení, podľa ods. 1. a 2., prevádzkový čas letnej terasy sa môže skrátiť na 22.00 h, 
prípadne pri hrubom alebo opakovanom nedodržaní podmienok prevádzku zrušiť.“ 
Znenie je možné aby právnici dikciu v prípade potreby opravili. 
 
MUDr. Sámel sa vyjadril, že keď bol predsedom VMČ Juh, bol to jeden z výborov, ktorý 
prispel k tomu, že v oblastiach sídlisk sme obmedzili tú dobu. Možno je Juh špecifickejší ako 
Sihoť, tam sme mali večné problémy s prevádzkami, ktoré mali dlhšiu dobu prevádzkovania, 
preto on ako človek, ktorý robil predsedu VMČ na komplikovanom sídlisku nie je veľmi 
náchylný návrhu p. Babiča. Na druhej strane, nevidí dôvod prečo vynechať ods. 1. P. Babič 
chce vynechať ods. 1 a povoliť prevádzkam zvlášť každej prevádzkový čas nad 22.00h. 
Všetky prevádzky na námestí, ktoré v súčasnosti nemajú túto povinnosť, všetky by to museli 
absolvovať, čo je nepraktické. Skôr by videl cestu toho, aby bola nejakým spôsobom 
zakotvená možnosť za vhodných podmienok so súhlasom VMČ alebo mestskej rady, udeliť 
výnimku na sídliskách. Mali sme aj to, lebo ak je diskotéka v protiatómovom kryte, tak neruší 
nikoho a to obmedzenie tam nie je celkom na mieste.  
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Ing. Krátky vyslovil súhlas s tým, čo povedal predkladateľ, ale VZN-kom sme si povedali, 
že automaticky keď povolíme letnú terasu inde ako je v ods. 1, tak do 22.00 h má len 
oznamovaciu povinnosť – oznámi prevádzkovú dobu. Vieme, že sa to porušovalo, vyrušovalo 
to okolie a hlavne na menovanom mieste sa to robilo permanentne. Aby sme si pomohli, 
povedali sme že 21.00 h. Samozrejme posledný bod, ktorý povedal p. Babič znamená, že ak 
to niekto systematicky porušuje, tak my mu nedáme súhlas na prevádzkovanie, to 
automaticky aj robíme. Momentálne nesúhlasí s návrhom p. Babiča, súhlasí s predkladateľom. 
 
Ing. Celler poznamenal, že nehovoríme o prevádzkach ako takých, ale len o letných terasách. 
My týmto nejdeme akoby rušiť alebo obmedzovať. Môže sa stať, že prevádzka bude ďalej 
rušiť verejný poriadok a kľud, aj keď nebude mať terasu. Toto je len o letnej terase, o ničom 
inom. 
 
P. Babič požiadal Ing. Krátkeho, aby mu povedal, aký je rozdiel medzi terasou na Ul. Farská 
a terasou na Ul. Hodžova. 
 
Ing. Krátky odpovedal, že na Hodžovej ulici je to obytné. 
 
P. Babič odpovedal, že to je práve v kompetencii VMČ. Na Farskej ulici povolí prevádzku 
pretože je to možné, do 02.00 h, ale na Ul,. Hodžova, pretože to nie je možné, povolí 
prevádzku len do 22.00h. Všetky tieto ulice sú situované v mestskej časti Stred. 
 
Ing. Celler skonštatoval, že tomu rozumie tak, že o uliciach uvedených v ods. 1, o tých VMČ 
Stred nerokuje, ani sa nimi nezaoberá, sú v centrálnej mestskej zóne a to, čo navrhuje pán 
poslanec Babič hovorí o tom, že aj týmito ulicami, tým, že nebudú žiadne ulice špecifikované, 
sa má zaoberať VMČ Stred. Ide o to, aby sa každý VMČ zaoberal každou terasou 
a prevádzkový čas bol ohraničený slovíčkom ,,inak“, čiže by bol akýkoľvek, podľa vedomia a 
svedomia.   
 
P. Babič upozornil, že ak to tak nebude, potom nemôžeme hovoriť o nejakom článku v rámci 
represie.  
 
Ing. Lifka podotkol, že nie je nič horšie ako kvôli jednej prevádzke - ktorá môže byť 
akokoľvek zlá  a chápe, že tých ľudí to môže hnevať – meniť celé VZN.  
 Keďže to vyšlo z VMČ Stred, chápe to aktivitu logiky Ing. Krátkeho ako predsedu 
VMČ. Chce poukázať na to, aký chaos a ,,bordel“ máme v tvorbe VZN. Keby sme si pozreli 
zásady prijímania VZN čl. 13, ods. 5, čl. 13 hovorí o predkladaní návrhov VZN, a toto 
nepovedal, ani pri tých predchádzajúcich. Po prerokovaní v komisiách MsZ a vo VMČ a po 
zapracovaní pripomienok, zabezpečí spracovateľ predloženie návrhu VZN na rokovanie 
mestskej rady. Číta, že tento návrh nebol predložený do komisií a nebol predložený na VMČ. 
Keby sme sa boli stretli, že by sme si na každom VMČ upravili svoju časť, nemáme takéto 
rozpravy, pretože sa mohlo všetko vydiskutovať a bolo by sa to spravilo. Môžeme 
akéhokoľvek človeka, ktorý má terasu a prenajíma si ju od mesta obmedziť už tým, že mu ju 
neprenajmeme. Snažíme sa regulovať neregulovateľné. Taktiež existujú VZN o rušení 
nočného kľudu, je potrebné si uvedomiť, že do 22.00 h môže človek robiť mnoho vecí 
a nemôžeme všeobecne vychádzať viac v ústrety a niekedy menej v ústrety. Napr. neďaleko 
Smažienky, na Bezručovej ulici je pekná kaviareň v bytovom dome, ktorý postavil ADOZ a  
ktorá má tiež terasu. Na základe toho, že gauneri sú v Smažienke a obťažujú ľudí, 
obmedzujeme z VZN-ka aj terasu v bytovom dome na Bezručovej ulici. Toto je zlé, zmätočné 
a navrhol materiál stiahnuť z rokovania a prerokovať ho vo VMČ a samozrejme hlasovať za 
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to – sme tu pre ľudí, aby sa neobmedzovali. Ale toto je veľmi zlé, veľmi nelogické a príliš 
iniciatívne VZN jedného VMČ.  

Navrhol materiál stiahnuť z rokovania, zrýchlene prerokovať vo VMČ, pretože končí 
sezóna, platnosť VZN bude až za 15 dní, že sa bude dať realizovať, takže tak, či tak už 
nebude žiadna sezóna, aby terasy mohli niekoho ovplyvňovať. Ďalšie zastupiteľstvo bude 
o dva mesiace, takže o dva mesiace a 15 dní, to môže byť pekne vyriešené.  

 
JUDr. Kanaba vyslovil súhlas s návrhom Ing. Lifku, pretože kvôli jednému 
prevádzkovateľovi nemôžu trpieť ostatní a je pravdou fakt, aká vrstva sa schádza 
v Smažienke. Nech si takéto veci riešia VMČ samostatne, pretože majú najlepšie informácie 
aj od ľudí o tom, kde sa dodržiava a kde sa nedodržiava nočný kľud.  
 
Ing. Celler podotkol, že VMČ má aj tak len odporúčací charakter a nakoniec sa pod to 
podpisuje zástupca primátora. Čiže stále je to len v pozícii odporúčania. Samozrejme vždy je 
snaha to akceptovať.  
 
MUDr. Sámel uviedol, že ide o to, že VZN hovorí, že bez akéhokoľvek schvaľovacieho 
procesu, do 22.00 h môžu mať prevádzku otvorenú, takže tým pádom tam VMČ nič nespraví. 
Pošle tam mestskú políciu a to je všetko. Súhlasí s Ing. Lifkom v tom čo hovorí, že sú 
prevádzky, ktoré sú slušné. Ale je fakt, že do určitej miery odpadá represívna možnosť čo sa 
týka obmedzenia hodín pod 22.00 h. Ostáva už len väčšia represia, a to, terasu ako takú im 
nepovoliť. Myslí si, že je menšie zlo ju povoliť do 21.00 h, ako ju nepovoliť vôbec, pretože 
do 22.00 h majú na to právo. Potom zrušme možnosť do 22.00 h am blok a všetci budú chodiť 
na mestský úrad si schvaľovať prevádzkové hodiny a pribudne zbytočná agenda. 
 
P. Blahová sa vyslovila, že podľa jej názoru je to všetko o kontrole. U nich na sídlisku sa 
otvorila herňa, ktorá je otvorená non-stop a má aj terasu. Vedľa nej je otvorená malá 
reštaurácia, ktorá má tiež terasu. Nikto z nich nedodržiava vôbec 22.00 h. Viacerí obyvatelia 
telefonovali na mestskú políciu a v prevádzke si naopak ešte vyložili stoly nie tam, kde je 
terasa a určené miesto, ale k zadnému vchodu a bavili sa veselo. Kto býva na sídlisku 
v panelovom dome vie, že átrium, keď sú domy postavené do štvorca, je veľmi hlučné. Na 
Sihoti je veľmi veľa domov takých, ktoré majú byty len jednostranné, teda obyvateľ si 
nemôže povedať, že ide spať do zadnej izby, aby to nepočul. Keď určíme do 22.00 h, bolo by 
to výhodné pre obyvateľov, ale je nutné to prísne kontrolovať, veď oni sa z nás smejú. 
 
Ing. Celler vyslovil súhlas s p. Blahovou, ale mestské polícia môže konať tiež len v rámci 
zákona a bohužiaľ kompetencie a represie nie sú úplne také dobré z hľadiska vyššej 
legislatívy na to, aby sme mohli konať možno tak, ako by občania chceli.  
 
P. Blahová dodala, že volali na mestskú políciu o 03.00 h ráno, mestská polícia prišla, 
napomenula, ale hneď ako odišla sa oni bavili veselo ďalej. 
 
Ing. Krátky poznamenal, že ide o jednu prevádzku. Za posledných 9 rokov sme riešili 
viacero prípadov, bolo to na Námestí Sv. Anny vedľa kostolíka, bola to kaviarnička vedľa 
Perly, ... . Len si sťahujeme o jednu hodinu späť kompetenciu, ktorú sme delegovali na 
oznamovaciu povinnosť, je to v náš prospech. 
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P. Babič sa vrátil k tomu, čo navrhol. Ak je to možné, dal by prednosť hlasovaniu o návrhu 
Ing. Lifku, pretože v konečnom dôsledku sa stotožňuje tiež s tým, aby sa to prepracovalo. 
Zástupca primátora zvolal stretnutie predsedov VMČ, na ktorom bol on ako predseda VMČ 
Sever a už nikto iný.  
 
Ing. Celler reagoval, že poradie hlasovania o poslaneckých návrhoch nie je možné zmeniť.  
 
P. Dobiaš sa zaujímal, či je technicky a legislatívne možné stiahnuť bod rokovania, ktorý sme 
schválili v programe a ku ktorému legitímne a legálne prebieha diskusia. 
 
Ing. Celler odpovedal, že poslanec môže vzniesť akýkoľvek návrh, je to právne v poriadku. 
Postupujeme podľa rokovacieho poriadku. 
 
P. Holubek sa vyjadril, že si myslí, že tento návrh VZN nie je o jednej prevádzke, je to 
možno len inšpirované jednou prevádzkou a je to pre všetky ostatné a pre každý takýto 
podobný prípad, takže vôbec nehlasujeme o jednej prevádzke.  
 

1. Hlasovanie o návrhu p. Babiča  
Čl. 3 pôvodný ods. 1. – vynechať. 
         Nový ods. 1.: ,,Na území mesta môže byť letná terasa prevádzkovaná do 22.00 h. Po 
odporúčaní príslušného VMČ na základe povolenia mesta môže byť letná terasa 
prevádzkovaná inak (t.j. aj dlhšie), s podmienkou vylúčenia hudobnej produkcie po 22.00 h.“ 
        Ods. 2.: ,,Pokiaľ je prevádzka umiestnená v bytovom dome, môže byť letná terasa 
prevádzkovaná max. do 21.00 h.“ 
        Ods. 3. rozšíriť: ,,V prípade, ak dochádza k nedodržiavaniu podmienok stanovených 
v povolení, podľa ods. 1. a 2., prevádzkový čas letnej terasy sa môže skrátiť na 22.00 h, 
prípadne pri hrubom alebo opakovanom nedodržaní podmienok prevádzku zrušiť.“ 
Znenie je možné aby právnici dikciu v prípade potreby opravili. 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 11 proti, 8 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča. 
 

2. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – stiahnuť materiál z rokovania, pripraviť nový 
materiál, predložiť ho na prerokovanie do výborov mestských častí a následne podľa 
legislatívneho postupu do niektorého z ďalších rokovaní mestského zastupiteľstva.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 11 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 

3. Hlasovanie o materiáli tak, ako bol pôvodne predložený. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 10 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. 
/Uznesenie č. 113/ 
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4. Hlasovanie o návrhu na  prerušenie zasadnutia MsZ a zvolanie poslaneckých 
klubov na poradu, ako ďalej naložiť s predmetným VZN.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 11 za, 12 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, 1 nehlasoval, neschválilo návrh na prerušenie zasadnutia MsZ a zvolanie 
poslaneckých klubov na poradu, ako ďalej naložiť s predmetným VZN.  
 
 
 
K bodu 10. Návrh zmeny Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského  
                   zastupiteľstva v Trenčíne 
  
Ing. Sádecký, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 10. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 2 nehlasovali, schválilo 
zmenu Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne podľa predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 114/ 

 
 
 

K bodu 12. Svetelnotechnická mapa mesta Trenčín 
  
RNDr. Mertan, člen MsR, predložil a oboznámil prítomných s materiálom pod bodom 12. 
         Doplnil, že predmetný materiál nebol prerokovávaný v komisii životného prostredia 
a dopravy, bol prerokovaný a schválený Mestskou radou v Trenčíne, dňa 14.08.2007. 
 
Ing. Lifka sa vyslovil, že ho mrzí, že RNDr. Mertan ako predkladateľ neustrážil návrh na 
uznesenie. Návrh na uznesenie nie je súčasťou materiálu.  
          Keď si pozrieme mapu, ktorú vyrobil Keramoprojekt, základný argument je, zlepšiť 
podmienky a možnosti výstavby nových objektov a keď si pozrieme modrú časť, tak si 
môžeme povedať, že tých objektov sa tam môže stavať len obmedzené množstvo, pretože ide 
o centrálnu mestskú zónu a časti, kde by už dochádzalo k zahusťovaniu výstavby. Čiže tento 
argument nechce spochybňovať, ale považuje ho za vágny. Teraz rekonštruujeme osvetlenie 
a nevie či sa v rámci týchto šachov darí, že už ho niekde rekonštruujeme na tých 42º. Táto 
modrá oblasť, keď nám postavia tie pekné nové lacné svietidlá už bude na osvetlení 42º alebo 
my postavíme osvetlenie, ktoré bude teraz a budeme to musieť posúvať na 42º osvetlenia 
v budúcnosti.  
         Keďže minule bola diskusia na tému, že nemáme komisiu územného plánovania 
a investícií, prečo RNDr. Mertan ako člen mestskej rady a člen komisie životného prostredia 
a dopravy, predkladá územno-plánovacie dokumenty. Nebolo by vhodné ju rozšíriť tak, ako 
to bolo pred tým na územno-plánovaciu?  
          Prvá otázka: ,,Ako je to s tými 42º v tej časti investícií, ktoré dnes prebehnú?“ 
          Druhá otázka: ,,Budúci dopad na rozpočet, keďže toto bude záväzné a budeme časom 
musieť svietidlá potom meniť a bude to ďalšia investícia, aby sme mali lepšie oslnenie v tejto 
modrej oblasti, to znamená ďalšie výdaje rozpočtu?“ 
 
Ing. Celler reagoval na prvú časť, že toto vôbec nesúvisí s verejným osvetlením. Tu je to 
priamo s prírodným oslnením. 
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Ing. Lifka sa položil otázku, či to má potom dopad taký, že môžeme my zahusťovať zelené 
plochy medzi bytovými domami a požadovať insoláciu, ktorá je menšia o jednu hodinu? 
 
Ing. Celler odpovedal, že zahusťovanie musí byť v súlade s územným plánom, čiže musí byť 
na takej zelenej ploche niečo postaviteľné. Ku každej takejto ploche existuje výškový 
regulatív a k tomu ešte ide hovoriť o 36º alebo 42º. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že toto prijal, tu sa nám umožňuje v rámci regulatívov používať 
insoláciu, ktorá je hodinu cez deň kratšia, pri 42º, to znamená, že teoreticky môžeme stavať 
vyššie objekty, ktoré budú zatieňovať v rámci regulatívov. Bude to mať dopad na rozpočet? Je 
to v súlade s PHSR? Nie je to uvedené  v materiáli. 
 
Ing. Celler reagoval, že to nebude mať dopad na rozpočet, s rozpočtom to nesúvisí. Je to 
v súlade s PHSR, čo je uvedené na druhej strane materiálu v spodnej časti. 
 
Mgr. Pavlík požiadal o doplňujúcu informáciu, pretože z materiálu to nie je zrejmé. Týka sa 
to podielu na spracovaní svetelnotechnickej mapy Ing. Rybárom a firmou Keramoprojekt a 
aké boli náklady na túto mapu.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že náklady nevie povedať teraz z hlavy, ale spracovateľmi každého 
projektu nie je firma ako právnická osoba, ale konkrétni autorizovaní architekti, projektanti 
a podobne. Spracovateľom sú Ing. Pavol Rybár a Ing. Tatiana Blichová ako oprávnené 
,,certifikované“ osoby, ktoré môžu takúto mapu v oblasti svetlotechniky vypracovať. 
Keramoprojekt bol ako centrálny hlavný dodávateľ. 
 
RNDr. Mertan skonštatoval, že by sa tiež priklonil k tomu, aby takéto materiály boli 
predkladané v súlade s materiálmi ako je napr. Návrh na Zmenu Štatútu mesta Trenčín alebo 
podobné materiály, ktoré majú akýsi prierezovo širší charakter a týkajú sa celého 
poslaneckého grémia. Súhlasí s tým, že aj to predkladanie by malo byť v súlade, a prečo to 
tak nie je? Preto, lebo teraz sa nezúčastnil rokovania mestskej rady a nepripomenul to, čo už 
nabudúce spraví.  
 
Ing. Lifka podotkol, že ten 42º uhol umožňuje stavať nové objekty a znížiť tú insoláciu. Keď 
si pozrie pravú časť mapy a pozrie Ul. Soblahovskú a Legionársku, ako ovplyvní keď budeme 
mať cestu oslnenú pod 42º, zmení to možnosť výstavby objektov, keď tam je k tomu chodník 
a končí to tak, že nezasahuje ani na kraj parciel? 
 
Ing. Celler požiadal Mgr. Majtána o doplňujúcu informáciu. 
 
Mgr. Majtán odpovedal, že predmetné komunikácie nepatria do 42º uhla, patria do 36º uhla. 
Ide tam o to, aby bol zabezpečený rozhľad v rámci tej komunikácie. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo Svetelnotechnickú mapu mesta Trenčín. 
/Uznesenie č. 115/ 
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K bodu 13. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  
                   Ul. Piaristická 42, Trenčín 
 
Ing. Boc, člen komisie sociálnych vecí, predložil a bližšie oboznámil prítomných s 
materiálom pod bodom 13. 
 
JUDr. Kanaba sa pozastavil nad tým, že nevie o čom má hlasovať, keď prílohu č. 7 nemá. 
Chýba mu dôvod, že prečo sa ruší, pretože dôvod, že to upravuje zákon o sociálnej 
starostlivosti je jedna vec, ale pred dvoma dňami ho navštívili občania bývajúci za Ul. 
Piaristická, ktorí prišli pohoršení s tým, že majú informáciu, že sa tam má zriadiť vývarovňa. 
Nevie, či to nemá súvislosť so zrušením bodu o rozvoze stravy, či to nie je pomsta a reakcia 
na to, že sa tam odmietla tá vývarovňa stavať.  
 
Ing. Boc reagoval, že zriaďovacia listina je schválená niekoľko rokov. Dodatkom sa 
schvaľuje, že niečo sa pridá alebo sa niečo zruší.  
 
JUDr. Kanaba odpovedal, že je mu to jasné, len hovorí, či to nie je reakcia na to, že pôvodne 
sa tam mala stavať vývarovňa a neprešlo to.  
 
Ing. Krátky skonštatoval, že s JUDr. Kanabom hovoril, preveroval to a informoval ho, že 
tento variant nejde, aj pani, ktorá JUDr. Kanabu na to upozornila, to už vysvetlil. Diskutujeme 
o niečom, čo už nebude.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali hlasovania, 1 
nehlasoval, schválilo Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine m.r.o. Sociálne služby mesta 
Trenčín takto: 

písm. e) Vymedzenie predmetu činnosti 
ruší sa bod 1.5 Rozvoz stravy občanovi, poberateľovi  starobného dôchodku alebo 

invalidného dôchodku, ktorý je odkázaný na dovoz stravy. 
/Uznesenie č. 116/ 
 
 
 
 
K bodu 14. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.,  
                   Trenčín 
 
P. Vaňo, zástupca primátora, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom 14. 
 
P. Gavenda sa pozastavil nad tým, že v bode 3 je uvedené, že Dodatok č. 2 k Štatútu MHSL, 
m.r.o., Trenčín bude mať účinnosť od 05.07.2007.  
 
P. Vaňo vysvetlil, že VZN sme schválili na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni 2007, 
teraz sa mení len štatút. 
 
P. Gavenda reagoval, že je uvedené ,,dodatok“ a dnes schvaľujeme ,,dodatok“, to isté je 
uvedené aj v materiáli pod bodom 15. 
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Ing. Lifka sa vyjadril, že úlohou predsedajúceho nie je silou mocou obhajovať to, čo je 
uvedené v materiáli. Nemôžeme so spätnou platnosťou povedať, že štatút platí - bolo tam dva 
mesiace vákuum. Vhodným spôsobom by bolo, keby bol dodatok býval pripravený už 
05.07.2007, mohlo sa to prejednať už v tom bode ako zlúčené, lebo sú to súvislosti, keď sa 
predpokladalo, že to prejde. Ako sa vysporiadame s vetou bod č. 3, že účinnosť by bola 
retroaktívna? 
 
JUDr. Kanaba navrhol hlasovať o materiáli s tým, že body 2.6 a 2.32 nadobúdajú účinnosť 
dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve, čiže 23.08.2007. 
 

1. Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu - body 2.6 a 2.32 nadobúdajú účinnosť dňom 
schválenia v mestskom zastupiteľstve, čiže 23.08.2007. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 7 sa zdržali 
hlasovania, 2 nehlasovali, schválilo návrh JUDr. Kanabu.  
 

2. Hlasovanie o návrhu ako o celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 5 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, 3 nehlasovali, schválilo Dodatok č. 2 k Štatútu Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o., Trenčín s tým, že body 2.6 a 2.32 nadobúdajú účinnosť dňom 
schválenia v mestskom zastupiteľstve, čiže 23.08.2007. 
/Uznesenie č. 117/ 
 
 
 
 
K bodu 15. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov,  
                   m.r.o., Trenčín 
 
P. Vaňo, zástupca primátora, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom 15. Navrhol schváliť tú istú zmenu k bodu č. 3, ktorú JUDr. Kanaba navrhol 
v predchádzajúcom materiáli.  
 

1. Hlasovanie o návrhu p. Vaňu - body 5.6 a 5.32 nadobúdajú účinnosť dňom 
schválenia v mestskom zastupiteľstve, čiže 23.08.2007. 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 4 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, 6 nehlasovalo, neschválilo návrh p. Vaňu. 
 
 2. Hlasovanie o materiáli tak, ako bol pôvodne predložený. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 3 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, 4 nehlasovali, schválilo Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. 
/Uznesenie č. 118/ 
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K bodu 16. Návrh na umiestnenie pamätnej tabule 
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, uviedol, že pamätná tabula by mala pripomínať význam 
udalostí z novembra 1989. Poďakoval za vloženie tohoto bodu do programu. Nie je to 
iniciatíva náhodná, avízoval ju v mestskej rade minulý týždeň, nevedel čo takáto tabuľa 
v rámci rozpočtových zmien vyžaduje a bolo mu povedané, že to je významom síce nie, ale 
finančne drobnosť, ktorú nemusíme riešiť v zmysle rozpočtu. 
 Návrh konzultoval a dostal aj impulzy z Ústavu pamätí národa. Sme krajské mesto, 
sme mesto so sídlom VÚC a veľká väčšina týchto miest si uctila udalosti, ktoré nakoniec 
viedli aj k tomu, že tu dnes môžeme sedieť a diskutovať. Vychádza aj z precedensu iných 
miest, ktoré už takúto pamätnú tabuľu osadili. Myslí si, a to aj chcel do toho návrhu dať, že tie 
udalosti, prvé mítingy v novembri 1989 sa diali tu, na Mierovom námestí pri Piaristickom 
kostole, čiže keby sa robila vyhľadávacia štúdia, asi by to malo byť niekde v týchto miestach. 
Pamätná tabuľa v Bratislave stála 28.000,-Sk, nie je to ničivá položka vzhľadom na význam 
udalosti.  
 Navrhol, že pamätná tabuľa by mohla mať napríklad znenie: ,,Na tomto námestí alebo 
na Mierovom námestí, sa v novembri 1989 sformovalo občianske hnutie obyvateľov 
Trenčína, ktoré prispelo k zvrhnutiu komunistického režimu a k nastoleniu demokracie.“ 
 Na tomto texte neľpie, mala by posúdiť historická komisia, ako by to presne malo 
vyzerať.  

Vzniesol nasledovný návrh uznesenia:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

1. schvaľuje zámer umiestniť na Mierovom námestí k 17. novembru 2007, pamätnú 
tabuľu pripomínajúcu miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, 

2. ukladá prednostovi MsÚ, iniciovať historickú komisiu alebo všetky náležitosti za 
účelom historicko-umeleckej realizácie tohto zámeru.  

 
P. Dobiaš sa vyjadril, že je rád, že sa ideme nejakým spôsobom postaviť k svojej minulosti, 
ale rád by si pripomenul širšie súvislosti, čo ideme oslavovať – pád istého režimu. Ten režim 
zanechal po sebe isté obete, konkrétne zmarené existencie, justičné vraždy, ľudí, ktorí museli 
opustiť svoje zamestnanie, svoju krajinu a to, čo teraz povie nedáva ako pozmeňujúci návrh, 
ale ako apel – skúsme sa zamyslieť aj nad nejakým počinom, ktorým by sme si uctili obete 
tohto režimu, ktorý 17.novembra1989 započal svoj kolaps.  
 
JUDr. Kanaba by presne s takýmto návrhom znenia podľa PhDr. Kvasničku nesúhlasil, 
pretože komunizmus u nás nikdy nebol. Bola to fantazmagória, po roku 1989 sa začalo 
rozprávať, že tu bol komunizmus. To nie je pravda, tu bol socializmus, v roku 1968 sa aj 
socializmus s ľudskou tvárou snažil Dubček presadiť, ale nikdy nebolo ani v ústave uvedené, 
že tento režim je komunistický. To, že došlo ku krivdám je pravdou, krivdy boli odstránené, 
kde sa dalo, boli napravené, ľudia boli rehabilitovaní a podobne. Vyslovil názor, že pamätná 
tabuľa by postačovala v tom zmysle, že v tomto čase tu bola zorganizovaná manifestácia, 
ktorá svojim spôsobom pomohla k zrušeniu alebo k likvidácii socialistického režimu. 
Nebuďme extrémisti a nechoďme zľava doprava, keď vieme dobre ako to bolo. Každý jeden 
z týchto ľudí ktorí sú tu, mal v rodine člena strany. Nechajme si lehotu na premyslenie, dajme 
si do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva premyslieť text, ktorý by bol objektívny, 
spravodlivý, aby nám za 20 rokov zase niekto nebúchal o hlavu, že sme spravili niečo čo je 
v rozpore aj s tým, hoci sme neboli vlastne presvedčení, čo ideme schváliť.  
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P. Fabová vyslovila podporu návrhu PhDr. Kvasničku. Informovala, že svojho času na 
obrátila na mesto konfederácia politických väzňov, ktorá by chcela mať pamätník na území 
mesta. My sme im vtedy ponúkli jednu lokalitu, povedali, že sa ozvú, s tým, že si tento 
pamätník chceli financovať sami. Zatiaľ sa neozvali, takže je tu snaha, aby aj tieto obete mali 
svoj pamätník.  
 
PhDr. Kvasnička reagoval, že v iných mestách je pamätníkov aj viac. Napríklad jeden 
inicioval magistrát, iný združenie bývalých politických väzňov – jedno nevylučuje druhé. 
K vystúpeniu JUDr. Kanabu poznamenal, že neľpie na znení, ktoré predniesol, je to pracovná 
verzia, myslí si, že v ukladacej časti uznesenia bolo, že prednosta má zvolať komisiu, ktorej 
výsledkom by bolo, ako to má byť napísané.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že pravdepodobne sa schyľuje k nejakej ideologickej kríze, je jasné, 
PhDr. Kvasničku podporí, keď 27. stáli na vlečke bola tam on, aj PhDr. Kvasnička, ale 
pripadá mu to celé smiešne a pripadá mu to ako ,,one man show“, akoby sa niekto potreboval 
ukázať na Infe a rozprávať aké je to dôležité a úžasné. Toto sa mohlo predebatovať, toto 
nemusíme robiť z mestského rozpočtu, keď sa dvadsiati piati zhodneme a vydelíme tých 
28.000,.Sk, tak zo svojej poslaneckej odmeny tú jednu dvadsať-pätinu poskytne. Myslí si, že 
toto malo byť predebatované predtým, myslí si, že účelom tohoto nie je úprimne sa baviť 
o tom, že to padlo, ale účelom je, aby vznikli práve takéto debaty a bol z toho výstup do 
médií.  
          Pripomenul PhDr. Kvasničkovi jeden ich súkromný rozhovor, kedy mu navrhoval, aby  
dali čestné občianstvo kubánskemu disidentovi pred tromi rokmi - PhDr. Kvasnička mu 
povedal, že politika je niekde inde.  
           Má pocit, že počiny by sa mali robiť z čistého srdca, potichu a bez takýchto deklarácií. 
Na druhej strane podporí návrh v ľubovoľnom znení, ale myslí si, že forma má byť s obsahom  
v jednote, čo sa mu v tomto nezdá pocitovo správne. 
 
PhDr. Kvasnička dostal impulz, že aj v ich kruhoch, ľudia ktorí boli aktívni a ide aj 
o politických väzňov, o tom hovorili, či nemáme trošku taký stud, že to nemáme. Prišla doba, 
nerieši či teraz, alebo inokedy, myslí, že je čas, vždy je čas.  
 
P. Babič sa vyjadril, že mesto nie s veľkým ,,M“, ale mesto ako také, sa k týmto veciam 
nestavia adekvátne, stavia sa k nim macošsky. Sú udalosti, ktoré sú dejinné a sú rozhraniami 
rôznych období. Tieto veci nemôžeme šuchnúť pod koberec, to je tu, to sú veci, ktoré sú dané, 
a tak, ako tento návrh bol postavený, hovoríme o tom, že sa dohodneme, aby takáto tabuľa 
alebo takýto pamätník v Trenčíne na námestí bol. Vyslovil podporu takémuto návrhu.  
 
Ing. Celler informoval, že už pred pár mesiacmi rokoval s p. Rudolfom Dobiašom a so 
skupinou ľudí s jemu podobným osudom, o vybudovaní pamätníka alebo nejakého pamätného 
miesta, venovanému 17. novembru 1989, ktoré by po vzájomnej diskusii s ním a so skupinou 
týchto ľudí mohlo byť umiestnené na Námestí Sv. Anny, pred budovou alebo v parčíku pred 
Krajským súdom, kde sa plánuje jeho rekonštrukcia a úprava kvôli cestnej komunikácii  a 
myslí si, že vhodný čas na takýto skutok by mohol byť 17. november 2009 – 20te výročie 17. 
novembra 1989. 
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PhDr. Kvasnička uviedol, že neriešime pamätník politických väzňov, riešime pamätník 
udalostí, ktoré sa konali na Mierovom námestí v novembri 1989 a vychádzame aj zo 
skúsenosti iných miest, kde je viacero pamätníkov – jeden majú politický väzni, druhí 
partizáni ... . Nespájal by to, toto nie je aktivita politických väzňov. Napokon rozmer 
zvrhnutia režimu nebol iba napraviť krivdy, ktoré tento režim priniesol. Došlo k štrukturálnej 
zmene celého života spoločnosti, tohoto mesta, toho, že tu sedíme a diskutujeme.  
 
Ing. Celler doplnil, že túto informáciu povedal aj preto, aby nebola v kolízii alebo naopak 
v súčinnosti s návrhom PhDr. Kvasničku.  
 
PhDr. Kvasnička vysvetlil k politickým väzňom, že pozná ich aktivity, zúčastňuje sa ich, je 
ich členom, vďaka otcovi. Pri všetkej úcte k tomu čo robia, aj k vydávaniu toho nášho 
svedectva, pôsobia trošku ako taký seniorský spolok na úrovni dôchodcovského klubu, čo mu 
je ľúto. Dajme im priestor, podporujme to, ale nespájal by to s návrhom, ktorý vzniesol, ktorý 
avízoval v mestskej rade, konzultoval na Ústave pamätí národa, s niektorými mestami, ktoré 
to realizovali, naozaj je to udalosť, ktorá je nad tým. Je za to, aby sme politických väzňov 
podporili a nech tam to martýrium majú zvýznamnené, nech je nejaká pieta k tomu, ale toto je 
vec, ktorá sa týka celého mesta, regiónu, Slovenska, európskych súradníc. Prečo si to 
nepripomenúť.  
 
P. Holubek apeloval na kolegov, ktorí v tom čase nemali možno nejaké problémy s tým 
režimom, celkovo nemajú až taký vyhranený názor, aby to podporili aj napriek tomu, lebo nie 
preto, že my sme tu pred pár mesiacmi takisto podporili a bez výhrady vyhlásenie 
o pravicovom extrémizme, hoci nemyslí si, že sme boli všetci presvedčení, že to tak bolo, ale 
preto, aby sa na to nezabudlo, aby sa nezabudlo, aké zlé veci sa vtedy diali, pre nič iné. 
 
Mgr. Pavlík sa vyjadril, že sa hlási k tejto myšlienke, len mu trošku prekáža argumentácia, že 
už to majú ostatné krajské mestá a my ešte nie. Pripomína mu to trošku 90-te roky, keď sa 
v dedinách a dedinkách vo veľkom odhaľovali pamätníky významným rodákom, o ktorých 
dovtedy v tých dedinkách ani nechyrovali a bolo otázkou prestíže, aby mali čo najviac 
takýchto pamätníkov a pamätá si mnoho takých činiteľov, predstaviteľov obcí, ktorí ani po 
úpornom hľadaní nedokázali nájsť nejakého takého činovníka a mali z toho komplex 
menejcennosti a hľadali hocijakého známeho, aby mu mohli odhaliť tabuľu. Súhlasí 
s návrhom, ale z iných dôvodov, ako, že my to ešte nemáme.  
 
JUDr. Kanaba doplnil, že je naklonený tejto myšlienke, len ho prekvapuje, že PhDr. 
Kvasnička prichádza s takýmto návrhom po 18tich rokoch. Čo bránilo, keď bol poslancom 
v minulom volebnom období a v poprevratovom období, aby vzniesol takýto návrh? Navrhol, 
že keďže za dva roky máme 20te výročie 17. novembra 1989, pripravme text, návrh, za dva 
roky sa táto tabuľa môže oficiálne otvoriť. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že sa chce dištancovať, aby nebol náhodou spájaný s tým, že 
nepodporil vyhlásenie ľavičiarov k pravicovému extrémizmu. Nebol by hlasoval za niečo, 
o čom by nebol presvedčený, že je to pravicový extrémizmus. Kolega Holubek, ktorý ako 
označil niektorých ľudí, ktorí sa tu medzi nami skrývajú, ktorí si nemysleli, že to bol 
pravicový extrémizmus. Rád by poznal, aby sa títo ľudia nabudúce prihlásili nie politicky 
a deklaratívne, ale od srdca k tomu, čo si naozaj myslia. Keď sú takí medzi nami, bol by rád, 
keby s nimi nebol spájaný. 
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MUDr. Sámel poznamenal, že diskusia sa začína uberať nedôstojným smerom. Poprosil 
všetkých poslancov, ktorí sa hlásia k myšlienke PhDr. Kvasničku, aby ju podporili a požiadal 
o hlasovanie o návrhu na ukončenie diskusie. 
 
          1. Hlasovanie o návrhu MUDr. Sámela – ukončiť diskusiu. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali, schválilo návrh MUDr. Sámela – ukončiť diskusiu. 

 
2. Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

1. schvaľuje zámer umiestniť na Mierovom námestí k 17. novembru 2007, pamätnú 
tabuľu pripomínajúcu miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, 

2. ukladá prednostovi MsÚ, iniciovať historickú komisiu, ktorá posúdi všetky historicko-
umelecké, architektonické a  ďalšie náležitosti vedúce k realizácii tohto zámeru.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za  
1. schválilo zámer umiestniť na Mierovom námestí k 17. novembru 2007, pamätnú 

tabuľu pripomínajúcu miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, 
2. uložilo prednostovi MsÚ, iniciovať historickú komisiu, ktorá posúdi všetky 

historicko-umelecké, architektonické a  ďalšie náležitosti vedúce k realizácii 
tohto zámeru.  

/Uznesenie č. 119/ 
 
 
 
 
K bodu 17. Interpelácie poslancov MsZ 
 
P. Babič  
1.  Interpeloval ohľadne jedného príspevku v TVT a dostal odpoveď ktorú citoval: 
,,Zasahovať do obsahu reportáží vyrobených a vysielaných TVT, nepatrí do kompetencie 
primátora mesta, nakoľko mesto nie je ani vlastníkom, ani prevádzkovateľom TVT.“  
 Mal skôr na mysli to, či nie je možné zriadiť nejakú radu pre média podporované 
rozpočtom mesta, ale nechcel zasahovať do obsahu reportáží, chcel naplniť zmluvu, ktorú 
máme s TVT, v ktorej sa okrem iného hovorí o objektívnosti reportáží. Tomuto subjektu 
dávame 6,5 milióna Sk z rozpočtu mesta. Aká, taká interaktivita by tu mohla existovať.  
 Zopakoval, aby primátor zvážil ustanovenie rady pre média podporované rozpočtom 
mesta. Do tejto rady by spadala aj kompetencia časopisu Info – hovorí to už niekoľký raz – 
prosí, aby v časopise Info bola vyhradená pre každú mestskú časť jedna strana. To, že 
prípravou je poverený externý spolupracovník redakcie Dr. Leo Kužela a pravidelne 
pripravuje materiály aj z rokovaní VMČ nie je pravda. Pán Kužela sa v súvislosti s jeho 
zaneprázdnením nezúčastňuje všetkých VMČ: 
2.  Interpeloval zástupcu primátora – ako by sa na mnohé podnety občanov dalo 
v mestskej časti Sever riešiť premiestnenie ,,Colnice“. Cesta k výstavisku je z oboch strán 
obstavaná kamiónmi s tým, že ľudia sa už dnes hrozia toho, čo bude v zime, keď tam šoféri 
budú sedieť cez noc a kúriť si.   
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Ing. Celler reagoval, že on sám niekoľkokrát v minulosti rokoval a prednosta rokuje 
s colnicou. My nemáme zákonnú kompetenciu odtiaľ colnicu vytesniť. Je to len o vôli colnice 
hľadať iné priestory. Je to niekoľkoročný problém a nedarí sa nám ho vyriešiť, ani obmedziť 
stánie na ceste nemôžeme, lebo o tom rozhoduje dopravný inšpektorát.  
 
P. Babič vzhľadom na to požiadal o uverejnenie článku v Info, akým spôsobom sa to rieši 
a do akého štádia sme dospeli. 
 
 
P. Babič 
3. Požiadal zástupcu primátora o vypracovanie Harmonogramu stretnutí predsedov 
výborov mestských častí.  
4.  Interpeloval prednostu MsÚ – aký bol dôvod odmietnutia dotácie Agentúry SARIO?  
5. Požiadal prednostu MsÚ o informáciu o stave realizácie prestavby Senior centra.  
6. Požiadal prednostu MsÚ o zaradenie štatútu mesta medzi VZN. 
7. Požiadal prednostu MsÚ o informáciu, ako sa nakladalo s petíciou z Ul. Jasná zo  
            04.05.2007  - poprosil by stav riešenia. 
8.  Požiadal primátora mesta o informáciu o stave realizácie ,,Športovo-rekreačnej zóny  
            hrádza.“ 
 
 
Mgr. Pavlík  
1.  Požiadal, aby mesto upozornilo prevádzkovateľa budovy na Námestí Sv. Anny č. 17 – 
patrí to Slovenským elektrárňam, je to veľmi schátralý objekt, hrozí tam nebezpečenstvo 
úrazu, padá tam omietka, škridla. Interpeluje na základe osobnej skúsenosti, keď sa mu 
podarilo v poslednej chvíli odtiahnuť z tohto miesta jedného staršieho muža, ktorému už na 
hlavu leteli 3 škridle. Požiadal o upozornenie, že ako prevádzkovateľ budovy je povinný sa 
o tento objekt starať. 
2. Poslanecký klub SMER nemá zastúpenie v mestskej rade. Zaujímal sa, či by bolo 
možné v prípade požiadania dať klubu k dispozícii neskrátený a neupravený zvukový záznam 
z rokovania napr. mestskej rady. Interpeláciu smeroval na primátora mesta. 
 
 
 
P. Gavenda  
1. Interpeloval primátora mesta - ešte 19.04.2007 vzniesol interpeláciu ohľadom 
osadenia tabúl s označením Trenčín – časť Opatová. Odpoveď na ňu dostal od p. Hubinského, 
že tabule s týmto označením nebudú osadené ako dopravné, ale v rámci mestského 
informačného systému. Pred tým mal, že budú v júni osadené. Máme august, de facto 
september. 
2. Interpeloval p. Fabovú - po zasadnutí VMČ Sever – osadiť svetlo na križovatku 
Horeblatie – Opatovská pri poslednom  dome p. Ševčíka. 
3. Dobudovať sociálne zariadenie na Požiarnej zbrojnici v Opatovej. 
4. Riešiť odvod dažďovej vody na ceste od úseku RNDr. Mertana až po cintorín Ul. 
Potočná (druhá strana od potoka) zaplavuje RD, dvory a záhrady. Zúčastnil sa toho Ing. Urda, 
zatiaľ sa s tým nič nerobilo.  
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5. Vyspravenie výtlkov cesty Opatovská od KD, smer Dobrá  - podľa posledného 
oznámenia – listu od Ing. Švajdleníka z 25.05.2007 bola v pláne v do konca júli 2007zatiaľ sa 
nič nedeje. Požiadal o vysvetlenie.  
6. Zaujímal sa, či bude riešená časť Niva – či sa tento rok bude klásť koberec a budú sa 
robiť chodníky.   
7. Bol mu doručený dotaz od obyvateľov Holubyho námestia od p. Ondrejkovej – je tam 
údajne malý neudržiavaný parčík, údajne viackrát písali na mesto sťažnosti, pretože na hlavu 
im padajú suché konáre, cesta sa od apríla nezametala, kanalizačné vpuste sú upchaté lístím, 
konármi, následkom čoho preteká voda. 
8. Osadenie cest. zrkadla na križovatke Potočná – Opatovská – Mlynská. 
 
 
 
Ing. Lifka  
1. Interpeloval hlavného kontrolóra. Na aprílovom zasadnutí bolo schválené vyplatenie 
odmien – týka sa to hlavne odmeny dlhodobo plne uvoľneného poslanca a zástupcu primátora 
za predošlé volebné obdobie. Požiadal o stanovisko, ktoré k tomu zaujal a podľa ktorých 
zákonov a obmedzení sa riadil pri takomto retroaktívnom vyplatení.  
2. Interpeloval prednostu MsÚ – už dnes v rozprave zaznelo viacero disproporcií pri 
zaraďovaní VZN, formálne chyby, nedodržané postupy. Požiadal o informáciu akým 
spôsobom sa mienia z jeho strany kontrolovať a dodržiavať kroky, ktoré sú obsiahnuté 
v rokovacom poriadku, ako je prerokovanie v komisii, vo VMČ ... .  
3. Interpeloval primátora – mesto má na ľadovom štadióne ,,sky boxy“, koľko nás stálo 
ich vybudovanie, koľko tam máme permanentiek a aký je kľúč na ich prideľovanie na 
jednotlivé zápasy alebo celkove, ako sa k týmto vstupom do ,,sky boxov“ môžu dostať 
zamestnanci, poslanci a predstavitelia mesta, či sa eviduje ako to bolo prideľované, a či by 
mohol ľubovoľný občan mesta povedať, že na taký a taký zápas chce ísť do ,,sky boxu“, lebo 
je to z jeho daní.  
4. Zaujímal sa, či sa nechystá taká iniciatíva, bez toho, aby to bolo v novinách, že  
primátor má pracovný deň, že prejde mesto peši, pretože veľmi veľa miest uniká pozornosti 
primátora a verí tomu, že keby to videl, tak sa to spraví.  
 
 
 
JUDr. Kanaba  
1.  Interpeloval mestskú políciu a MHSL, m.r.o., Trenčín, vzhľadom k tomu, že na 
Karpatskej ulici je nehorázne množstvo smetí, resp. odpadu z prerábaných bytových 
jednotiek. Každý jeden kto prerába, všetko navezie k smetným košom, uloží to na trávu 
k detskému ihrisku a nič sa nedeje. Každý jeden občan tohto mesta predsa vie, že takýto 
komunálny odpad môže bezplatne odviesť do zberného dvora. Lenže prečo by si robil 
náklady a zháňal povoz, keď to môže vysypať k smetným košom. Vie sa, kto to tam hodil, 
prečo sa títo ľudia nesankcionujú? 
2. Ide o jediné malé futbalové detské ihrisko, ktoré slúži deťom z okolia Novín. Má 
informáciu, že v zmysle zástavby a bytovej výstavby, je tam plánovaná ďalšia výstavba 
bytovky. Keď sa postaví v tomto mieste ďalší bytový dom, vedľa Karpatskej, tak tam nebude 
prakticky žiadne detské ihrisko na celých Novinách. Apeloval aj na poslancov, pokiaľ budú 
ľudia písať petíciu, je potrebné sa tým vážne zaoberať, lebo na Novinách nebude žiadne 
detské ihrisko okrem tenisových kurtov.   
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3. Interpeloval ohľadne asfaltového povrchu na Ul. J. Zemana – premáva tade aj MHD, 
vyžaduje si to nový asfaltový povrch. Každý rok sa tam lepia diery, je to čoraz nákladnejšie. 
Bolo by vhodnejšie od križovatky, ktorá sa robila oproti Poštovej novinovej službe k tomu 
stánku, potiahnuť celú Ul. J. Zemana až po Karpatskú alebo ešte Ul. Karpatskú až po tenisové 
kurty novým kobercom. Je lepšie to spraviť za lacnejší peniaz dnes, ako za dva roky, keď to 
bude stáť raz toľko.  
 
 

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

 
 
 

  Ing. Branislav C E L L E R                     Ing. František  S Á D E C K Ý 
             primátor                prednosta 
         mesta Trenčín             Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: .................................... 
 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
Ing. Dušan G Á L I K, dňa ............................................................................... 
 
 
Mgr. Ladislav P A V L Í K, dňa ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 30.08.2007 
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