
Z Á P I S N I C A 
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24. 
februára 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 19 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing. Róbert Lifka, p. Janka Fabová, MUDr. Eugen Szép 
 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 p. Vladimíra Porubana a p. Martina Barčáka   
 
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
p. Miloša Kohouta a Ing. Jána Krátkeho  

  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo navrhnutých 
overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia.  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Interpelácie poslancov MsZ 
3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne  
4. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za II. polrok 2004 
5. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2004 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2005 
7. Majetkové prevody  
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8. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín  
9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne  
10. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  
11. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne  

1. Zrušenie Prílohy č. 2 – Zásady pre výberové konanie na prijatie do 
zamestnania v Mestskej polícii v Trenčíne  

2. Novelizácia Prílohy č. 3 – Zásady pre vystrojovanie príslušníkov Mestskej 
polície v Trenčíne  

12. Návrh Štatút Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. 
13A. Návrh zmeny Zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín  
13B. Návrh zmeny Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín  
14. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín  
15. Návrh VZN č. 1/2005 O určení názvu ulice mestskej časti Stred – Pod Komárky 
16. Návrh na zrušenie MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, 911 05 Trenčín a ŠJ pri MŠ 

Hanzlíkovská ul. č. 2, Trenčín  
17. Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví 

MsZ z radov občanov  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler navrhol doplniť: 

- majetkové prevody o bod 7V – Predaj bytov. 
- bod 16A – Návrh na zrušenie samostatného  ŠKD Gagarinova ul. č. 7, 911 01 Trenčín 

a zriadenie Školského klubu detí ako súčasť ZŠ Hodžova ul. č. 37, 911 01 Trenčín.  
 

P. Dobiaš navrhol bod 2 – Interpelácie poslancov MsZ zaradiť na koniec programu.  
 

a) hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Dobiaša – zaradiť bod 2 - Interpelácie 
poslancov na koniec programu  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, schválilo návrh p. Dobiaša. 
 
 

b) hlasovanie o programe ako celku so zmenami a doplnkami  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo program so 
zmenami a doplnkami.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
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Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 3.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 458/  
 
 
K bodu 4. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za II. polrok 2004 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 4.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín za II. polrok 2004.  
/Uznesenie č. 459/  
 
 
K bodu 5. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za 

rok 2004  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 5.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností 
a petícií občanov za rok 2004. 
/Uznesenie č. 460/  
 
 
K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 

2005  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 6.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2005.  
/Uznesenie č. 461/  
 
 
K bodu 7A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7A.  
 
Ide o: 
1. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/2256-ín, čo predstavuje 11,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ľudovíta Jurkoviča a manž. Boženu, rod. Paškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
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Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 40,- Sk 
 
2. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2500, parc.č. 
2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 74/2256-ín, čo predstavuje 12,3 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Vladimíra Horňáka a manž. Alenu, rod. Mišákovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 43,- Sk 
 
3. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Dušana Guráňa a manž. Evu, rod. Bellovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 46,- Sk 
 
4. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Pavla Špánika a manž. Oľgu, rod. Marichelovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 46,- Sk 
 
5. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Marcela Jaslovského a manž. Tatianu, rod. Šedivú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 39,- Sk 
 
6. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Jozefa Vráblika a manž. Ľubicu, rod. Žiškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
 
7. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Jozefa Hašuľu a manž. Ing. Tatianu, rod. Cedzovú, podľa zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 

 4



kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 46,- Sk 
 
8. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Miroslava Straku a manž. Ľubicu, rod. Michalcovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
 
9. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, parc.č. 
2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Štefana Tvrdoňa a manž. Janu, rod. Várkovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 39,- Sk 
 
10. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Alenu Šickovú, rod. Pepuchovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 46,- Sk 
 
11. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Dušana Kotrasa a manž. Helenu, rod. Gutyanovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 42,- Sk 
 
12. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, v podiele 79/3472-ín, čo predstavuje 13,2 
m2 v k.ú. Trenčín, pre Jitku Bunčekovú, rod. Losertovú, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 46,- Sk 
 
13. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Bavlnárska, súp. č. 315, 
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2, v podiele 82/1738-ín, čo predstavuje 25 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ing. Pavla Arpáša a manž. Janu, rod. Ondračkovú, podľa zákona č. 
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182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ........................................................ 88,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo odpredaj 
nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 462/  
 
 
K bodu 7B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7B. 
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená parc.č. 2108/720 zastavaná plocha 
o výmere  38 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 3/04  vyhotoveným dňa   15.11.2004, 
z parc.č. 2108/433 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. 
Vendelína Zahránku a manž. Antóniu rod. Slobodovú, obaja bytom Partizánska 17, 
Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
terasa, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................9.500,- Sk  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín pre Ing. Vendelína Zahránku a manž. Antóniu 
rod. Slobodovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 463/  
 
 
K bodu 7C. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7C.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená parc.č. 1531/268  zastavaná plocha 
o výmere  50 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 010/2005, vyhotoveným dňa 14.2.2005 
z parc.č. 1531/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,   pre Danku 
Šmátralovú rod. Vailingovú, bytom  Trenčín, Rázusova 40, za účelom výstavby objektu 
trvalého charakteru, za  kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje cca ...............................................................   75.000,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená  parc.č. 1531/267 zastavaná plocha 
o výmere 51 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 010/2005, vyhotoveným dňa 14.2.2005, 
z parc.č. 1531/1, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Igora 
Mydlíka a manž. Evu rod. Hollósyovú, obaja bytom Hodžova 61, Trenčín, za účelom 
výstavby objektu trvalého charakteru, za  kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje cca .........................................................         76.500,- Sk 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo:   
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku pre Danku Šmátralovú rod. Vailingovú, 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku pre Igora Mydlíka a manž. Evu rod. Hollósyovú, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 464/ 
 
 
K bodu 7Č. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Č.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, novovytvorená parc.č. 2337/257 zastavaná plocha 
o výmere 397 m2, v k.ú. Trenčín, odčlenená GP č. 36335924-73-04 vyhotoveným dňa 
6.12.2004 z parc.č. 2337/48, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre 
združenie MINI CENTRU JUH, so sídlom Ul. Gen. Svobodu, Trenčín,  zastúpené Ing. 
Rajkom Salihbegovičom, Partizánska 14, Trenčianske Teplice a Ing. Dušanom Skačányim, 
Karpatská 34, Trenčín, za účelom výstavby polyfunkčného objektu, za cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................595.500,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, pre združenie MINI CENTRU JUH, so sídlom 
Ul. Gen. Svobodu, Trenčín,  zastúpené Ing. Rajkom Salihbegovičom a Ing. Dušanom 
Skačányim, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 465/  
 
 
K bodu 7D. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7D.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti– pozemku  parc.č. 76/3 zastavaná plocha o výmere 8 m2, k.ú. 
Trenčín, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Drahoša Slezáka, 
Obchodné meno : Drahoš Slezák – DISK, Miesto podnikania : Trenčín, Sibírska 12, za  
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou predajného objektu na ul. 
Hasičskej, za cenu 2.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................20.000,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Trenčín pre Drahoša Slezáka, Obchodné meno : 
Drahoš Slezák – DISK, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 466/   
 
K bodu 7Ď. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Ď.  
 
Ide o: 
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- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra vedené v evidencii „E“ KN parc. č. 2757/21, 
ost. plocha vo výmere 90 m2 pre JUDr. Pavla Balaja a Štefana Balaja, každého v podiele  
1/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku záhrady 
za cenu         .....               250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       .....          22.500,- Sk 
        
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra pre JUDr. Pavla Balaja a Štefana Balaja, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 467/  
 
 
K bodu 7E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7E.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 2283/6, zast. plocha vo výmere 197 
m2 pre Ondreja Sokola s manželkou v podiele 1/3, predstavujúci výmeru 65 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu do garáže  
za kúpnu cenu        ....         250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     ....    16.250,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra pre Ondreja Sokola s manželkou, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 468/ 
 
 
K bodu 7F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7F.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností v k. ú. Zlatovce - pozemok parc. č. 1450, zast. plocha vo výmere 147 
m2 s torzom budovy - prístrešok na uhlie súp. č. 357a novovytvorený pozemok parc. č. 
1442/28, zast. plocha vo výmere 2052 m2,  odčlenený z pozemku parc. č. 1442/1 vo výmere 
22388, zast. plocha vo výmere 22388 m2 geometrickým plánom č. 36335924-022-05 zo dňa 
10.02.2005, pozemky spolu vo výmere 2199 m2 pre Milana Sládka za účelom výstavby 
polyfunkčnej budovy pre povrchovú úpravu kovov  
za kúpnu cenu        ....                800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena                                       ....      1 759.200,- Sk 
  
P. Barčák informoval, že  VMČ Západ všetkými hlasmi súhlasil s predmetným predajom.  
Ing. Sýkorčin oboznámil, že ide o práškovú úpravu kovov, to znamená, že kov sa popráši 
a dá do pece, takže nejde o kalenie, zinkovanie, galvanizovanie a pod., s čím by nesúhlasil, 
aby sa takéto činnosti vykonávali v tejto lokalite.    
 
Ing. Celler doplnil, že tento podnikateľský subjekt má túto istú prevádzku aj na sídlisku Juh 
v obytnej zóne a neprichádza tam k poškodzovaniu životného prostredia.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľností v k. ú. Zlatovce – pozemok pre Milana Sládka, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 469/ 
 
 
K bodu 7G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7G.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená 

              parc.č.  3375/21 zastavaná plocha s výmerou 325 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-10/2005 z pôvodných parc.č. 3375/2, 3485/2, 
3606 a 3608, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
Emilovi Drápalovi a manželke Oľge Drápalovej, rod. Bírešovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................    81.250,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Emilovi Drápalovi a manželke Oľge 
Drápalovej, rod. Bírešovej, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 470/ 
 
 
K bodu 7H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7H.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín 

                      parc.č. 3246/1 zastavaná plocha s výmerou  109 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Stanislavovi Ďurigovi 
a manželke Dane Ďurigovej, rod. Capákovej v podiele 1/2-ica, čo predstavuje výmeru 54,5 
m2, a Ing.Pavlovi Bundalovi a manželke Ing.Magdaléne Bundalovej, rod. Radoskej 
v podiele 1/2-ica, čo predstavuje výmeru 54,5 m2 za účelom usporiadania prístupu do 
polyfunkčných domov za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  27.250,- Sk. 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Stanislavovi Ďurigovi a manželke Dane 
Ďurigovej, rod. Capákovej v podiele 1/2-ica a Ing. Pavlovi Bundalovi a manželke Ing. 
Magdaléne Bundalovej, rod. Radoskej v podiele 1/2-ica, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 471/ 
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K bodu 7CH. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7CH.  
 
Ide o: 

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

                      parc.č. 1694/390 ostatná plocha s výmerou  59 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 50/2004 z pôvodnej parcely číslo 1694/114, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti MUDr. Andrejovi 
Hrádockému a manželke MUDr. Viere Hrádockej, rod. Juráškovej, za účelom 
usporiadania prístupu do rodinného  za dohodnutú kúpnu cenu  250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  14.750,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín MUDr. Andrejovi Hrádockému a manželke 
MUDr. Viere Hrádockej, rod. Juráškovej, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 472/  
 
 
K bodu 7I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín spol. s.r.o. MIRAL STAHL 
 
Ing. Krátky, člen MsR,  informoval, že do dnešného dňa nebola zaplatená zábezpeka 
k odpredaju týchto nehnuteľností a z toho dôvodu navrhol materiál stiahnuť z rokovania.  
 
Ing. Celler stiahol materiál z rokovania s tým, že ak si záujemca splní svoje povinnosti, tento 
majetkový prevod bude predložený na najbližšie rokovanie MsZ.  
 
 
K bodu 7J. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7J.  
 
Ide o: 

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

               parc.č. 2237/430  zastavaná plocha s výmerou 955 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-14/2005 z pôvodnej parc.č. 2237/7, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

za 

pozemky  v k.ú. Trenčín  

                 parc.č. 3488/39 zastavaná plocha s výmerou 1567 m2, 

zapísanú na liste vlastníctva č. 7476 a 

                 novovytvorenú parc.č. 3488/41 zastavaná plocha s výmerou 343 m2, 
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oddelenú geometrickým plánom č. 66/2002 z pôvodnej parc.č. 3488/36, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 7476 ako vlastník Jozef Nemec za účelom usporiadania pozemkov pod 
verejnou zeleňou na Východnej ulici v Trenčíne.  

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo zámenu 
nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín za pozemky v k.ú. Trenčín vo 
vlastníctve Jozefa Nemca, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 473/ 
 
 

K bodu 7K. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín a zmenu uznesenia MsZ 
v Trenčíne č. 165 zo dňa 18.12.2003 

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7K.  
 
Ide o: 
I.  zámenu nehnuteľností  v k.ú. Trenčín – pozemkov novovytvorená 

        parc.č. 823/44 zastavaná plocha s výmerou 295 m2, a 

        parc.č. 823/46 zastavaná plocha s výmerou 27 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 36335924-10-05 z pôvodných parciel č. 823/3 a 823/4, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

za 

pozemok novovytvorená parc.č. 823/45 zastavaná plocha s výmerou 319 m2, 

oddelený geometrickým plánom č. 36335924-10-05 z pôvodnej parc.č. 823/31, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1836 ako vlastník Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, 
Kutuzovova 8, Bratislava   v celosti za účelom usporiadania prístupovej komunikácie a 
parkovacích plôch v objekte bývalých Masarykovych kasární. 

 Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 

 

II. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 165 zo dňa 18.12.2003, ktorým  

A.   s ch v á l i l o 

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

 

2. predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín 

- parc.č. 823/2 zastavaná plocha s výmerou 2307 m2, 

- parc.č. 823/3 zastavaná plocha s výmerou  135 m2, a 

- parc.č. 823/4 zastavaná plocha s výmerou 1682 m2, 

 11



zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Konzorciu 
INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r.o., Palackého 29, 91101 Trenčín, ZINO, 
spol. s r.o., Horný Šianec 8, 91101 Trenčín, a AWE, spol. s r.o., Považské Podhradie 298, 
01701 Považská Bystrica, za účelom výstavby plyfunkčného objektu v súlade s územným 
plánom Mesta Trenčín za dohodnutú kúpnu cenu 2.000,- Sk/m2, formou zmluvy o budúcej 
zmluve, ktorá bude obsahovať nasledovné podmienky: 

- budúci kupujúci sa zaväzuje zasanovať budovu s.č. 630 v k.ú. Trenčín – objekt 
bývalých Masarykovych kasární na vlastné náklady v súlade so stavebným zákonom, 
pričom žiadosť o odstránenie stavby podá Mesto Trenčín na príslušný stavebný úrad, 

- budúci kupujúci je povinný zahájiť búracie práce do 60 dní odo dňa vydania 
právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby a vypratania objektu nájomníkmi a túto 
asanáciu ukončiť do troch mesiacov, 

- budúci kupujúci sa zaväzuje do 12 mesiacov po odstránení objektu zahájiť realizáciu 
nového polyfunkčného objektu v súlade s územným plánom Mesta Trenčín a v súlade 
so záväzným stanoviskom Mesta Trenčín, 

- budúci kupujúci sa zaväzuje ukončiť výstavbu nového polyfunkčného objektu do 24 
mesiacov od zahájenia výstavby, to znamená najneskôr do 41 mesiacov od vydania 
právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby, 

- budúci predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie prebytočného materiálu 
z odstránenej stavby na legálne povolenej skládke na svoje náklady v súlade so 
zákonom o odpadoch,  

- budúci predávajúci je povinný do 5 dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia 
o kolaudácii nového polyfunkčného objektu pripraviť kúpnu zmluvu na predaj 
pozemkov. 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................................  8,248.000,- Sk. 

B.   u l o ž i l o 

riaditeľovi MHT, m.p.o. zabezpečiť vypovedanie nájomných zmlúv uzatvorených na 
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte bývalých Masarykovych kasární 
na Legionárskej ulici č. 5  v Trenčíne tak, aby výpovedná lehota začala plynúť dňom 
1.3.2004.                                                              

Zmena sa týka: 

a/ - zníženia výmery pozemku parc.č. 823/3, ktorá sa mení zo 135 m2 na 108 m2,  

b/ - zníženia výmery pozemku parc.č. 823/4, ktorá sa mení z 1682 m2 na 1387    

       m2, a                                                  

c/ - doplnenia o schválenie predaja pozemku  parc.č. 823/45 zastavaná plocha    

       s výmerou 319 m2   v k.ú. Trenčín  

        
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo: 
I. zámenu nehnuteľností v k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín za pozemok vo 
vlastníctve Slovenskej republiky – Ministerstva obrany SR. 
II. zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 165 zo dňa 18.12.2003, v zmysle predloženého 
návrhu.  
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/Uznesenie č. 474/ 
 
 
K bodu 7L. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 177 zo dňa 18.12.2003 a na zámenu 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7L. 
 
Ide o: 
1. zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 177 zo dňa 18.12.2003, ktorým MsZ v Trenčíne 
schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Trenčín a Merinou, a. s. Trenčín v k. ú. 
Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov: 
A/ pozemky Mesta Trenčín: 
- parc. č. 1675/26, lesná plocha vo výmere 613 m2, 
- parc. č. 1675/87, lesná plocha vo výmere 98 m2 
odčlenené geometrickým plánom č. 3049 zo dňa 21.11.2003 z pôvodného pozemku parc. č.  
1675/26, lesná pôda vo výmere 658 m2 a z pozemku parc. č. 1675/7, lesná pôda vo výmere 
775302 m2, nachádzajúce sa pod zázemím tenisových kurtov Pod Sokolicami vo vlastníctve 
Mesta Trenčín, spolu vo výmere 711 m2  
za  
B/ pozemky Meriny, a.s. Trenčín:  
- parc. č. 1384/48, zast. pl. vo výmere 76 m2 nachádzajúci sa pod rekonštruovanou budovou 

na  Kolonkách, 
- parc. č. 1384/47, zast. pl. vo výmere 84 m2 nachádzajúci sa vo dvore rekonštruovanej 
budovy Koloniek,  

- parc. č. 3781/1, ost. pl. vo výmere 2623 m2, nachádzajúci sa pod cestou k zadnej bráne 
výstaviska TMM,  

- parc. č. 1410/3, záhrada vo výmere 222 m2, nachádzajúci sa pri komunikácii k zadnej bráne 
TMM, spolu vo výmere 3005 m2. 

Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 
 
2. zámenu pozemkov medzi Mestom Trenčín a Merinou, a. s. Trenčín v k. ú. Trenčín za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov: 
A/ pozemky Mesta Trenčín: 
- parc. č. 1675/26, ostatná plocha vo výmere 567 m2, 
- parc. č. 1675/96, ostatná plocha vo výmere 27 m2, 
- parc. č. 1675/98, ostatná plocha vo výmere 3 m2, spolu výmera pozemkov 597 m2, 
  odčlenených z pôvodného pozemku parc. č. 1675/26, lesná pôda vo výmere 658 m2 a z 

pozemku parc. č. 1675/7, lesná pôda vo výmere 775302 m2 geometrickým plánom č. 
52/2004 overeným dňa 28.09.2004,   

za  
B/ pozemky Meriny, a.s. Trenčín:  
- parc. č. 1384/48, zast. pl. vo výmere 76 m2 nachádzajúci sa pod rekonštruovanou budovou 

na  Kolonkách, 
- parc. č. 1384/47, zast. pl. vo výmere 84 m2 nachádzajúci sa vo dvore rekonštruovanej 
budovy Koloniek,  

- parc. č. 3781/1, ost. pl. vo výmere 2623 m2, nachádzajúci sa pod cestou k zadnej bráne 
výstaviska TMM,  
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- parc. č. 1410/3, záhrada vo výmere 222 m2, nachádzajúci sa pri komunikácii k zadnej bráne 
TMM, spolu vo výmere 3005 m2. 

Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za: 

1. zrušilo svoje uznesenie č. 177 zo dňa 18.12.2003 a 
2. schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Trenčín a Merinou a.s. Trenčín, 

v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 475/ 
 
 
K bodu 7Ľ. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 404, ods. 12 zo dňa 16.12.2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Ľ. 
 
Ide o:  

- zmenu uznesenia MsZ č. 404, ods. 12. zo dňa 16.12.2004, ktorým schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov novovytvorená  

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

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

oddelených geometrickým plánom č. 33192863-28/04 z pôvodnej parc.č. 1694/114, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi Šuvadovi v podiele 
1/2-ica a Marte Ocijenovej, rod. Šuvadovej v podiele 1/2-ica  za účelom usporiadania 
záhrady a prístupu do rodinného domu  za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavovala sumu .................................................  79.500,- Sk. 
 

Zmena sa týka:  

- nadobúdateľa nehnuteľností, ktorý sa mení z Miroslava Šuvadu a Marty Ocijenovej, rod. 
Šuvadovej na Ľudmilu Šuvadovú, rod. Michálikovú. 
 
 
P. Löbbová upozornila, že v materiáli je chyba v priezvisku „Ocijenová“, ktoré správne znie 
„Ooijenová“.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo zmenu uznesenia 
MsZ č. 404, ods. 12 zo dňa 16.12.2004 s úpravou prednesenou p. Oľgou Löbbovou.  
/Uznesenie č. 476/  
 
 
 
 
 
K bodu 7M. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 38, ods. 10 zo dňa 24.4.2001  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7M.  
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Ide o: 

- zmenu uznesenia MsZ č. 38, ods. 10. zo dňa 24.4.2001, ktorým schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov  v k.ú. Trenčín, novovytvorené  

10.             parc.č. 2315/256 zastavaná plocha s výmerou 9 m2 v ˝-ici, 

                  parc.č. 2315/257 zastavaná plocha s výmerou 14 m2 v ˝-ici, a 

                  parc.č. 2315/302 zastavaná plocha s výmerou 345 m2 v 1/21-ine 

Ing.Michalovi Prosňanskému za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 pod garážou a za 300,- 
Sk/m2 pod prístupovou komunikáciou, čo spolu predstavuje čiastku 14.129,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 30024552-68/98 zo dňa 7.10.1998 z pôvodnej parc.č. 
2315/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti   za účelom 
usporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou garáží a prístupových komunikácií. 

Zmena sa týka:  

- nadobúdateľa nehnuteľností, ktorý sa mení z Ing. Michala Prosňanského na Igora Havalu. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo zmenu uznesenia 
MsZ č. 38, ods. 10. zo dňa 24.4.2001, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 477/  
 
 
K bodu 7N. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 85 zo dňa 31.8.1995  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7N.  
 
Ide o: 
- zmenu s účinnosťou od 1.1.2005 uznesenia MsZ č. 85 zo dňa 31.8.1995, ktorým MsZ 
v Trenčíne  schválilo prenechanie svojho spoluvlastníckeho podielu t.j. 6/8-ín nehnuteľnosti 
v k.ú. Trenčín, parc.č. 65 zast. plocha o výmere 1563 m2 - dom súp.č. 100 na Palackého ulici, 
zapísanej na LV č. 1025 do nájmu Galérii M.A.Bazovského so sídlom v Trenčíne, 
zastúpenej riaditeľkou PhDr. Danicou Loviškovou, na dobu 45 rokov, za účelom 
rekonštrukcie a využitia pre účely Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne, za cenu : 

- 300,- Sk/m2 nebytového priestoru ročne 
- 300,- Sk/m2 pozemku ročne 

Celkový ročný prenájom predstavuje sumu 625.500,- Sk a bude hradený formou vecného 
plnenia, ktoré spočíva v rekonštrukcii objektu, pričom skutočná výška finančných nákladov 
použitých na rekonštrukciu podľa schváleného rozpočtu bude rozpočítaná na jednotlivé roky. 
Predmetom nájmu nie je objekt bývalej administratívnej budovy nachádzajúci sa vo dvore, 
ako i časť pozemku o výmere 72 m2 – prístupová cesta  k tomuto objektu, ako i časť objektu 
vo dvore. 
 
Zmena sa týka : 
a/  ceny nájmu, ktorá sa mení  z : 

- 300,- Sk/m2 nebytového priestoru ročne na 250,- Sk/m2 nebytového priestoru ročne 
nebytový priestor zodpovedajúci 6/8-inám predstavuje 1477 m2 

b/ celkového ročného nájomného, ktoré sa mení zo 625.500,- Sk na 551.650,- Sk.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zmenilo svoje uznesenie č. 85 
zo dňa 31.8.1995 s účinnosťou od 1.1.2005, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 478/  
 
 
K bodu 7Ň. Návrh na prijatie daru – hnuteľných vecí do vlastníctva Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Ň.  
 
Ide o: 
- prijatie daru - hnuteľných veci, nachádzajúcich sa na zimnom štadióne a potrebných k 
zabezpečeniu prevádzky, údržby a chodu na zimnom štadióne, do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ministerstva obrany SR Bratislava bezodplatne.   
Hodnota daru je vo výške        .... 227.110,- 
Sk.  

 
Zoznam hnuteľných veci darovaných od MO SR na zimnom štadióne 
 
P. č.    Názov materiálu              Ev. číslo Vojenské číslo       Množ.     Jedn. cena      Cena spolu  
 
1. Brúska stolová  117099  1008002400094 1 1 850  1 850
  
2. Brúska elektrická 85599  1008002440109 1 3 500  3 500 
3. Sada GOLA  119999  1001000900835 1 1 300  1 300 
    120099     1 1 300  1 300 
4. Brúska elektrická 28299  1008002497738 1 1 100  1 100 
5. Vŕtačka stoná  116999  1008002683338 1 8 500  8 500   
6. Brúska ručná  105199    1008002400140 1 2 200  2 200 
7. Stroj viazací  00694  1049000500500 1        15 460             15460 
8. Brúska el. MACO 1794  1008002400158 1        45 000             45000 
9. Vŕtačka stojanová 03494  1008002657105 1        55 620             55 620 
10. Vrtačka + akubatéria 00396  1008002613268 1        47 810             47 810 
11. Lavica na bench press 69999  1014000232999 1 1 470     1 470  
12. Stacionár. bicykel 73399  1014000224032 1 8 800     8800 
13. Agregát zvárací K600 003394  100800172009  1        28 000             28000 
14. Kabát prešívaný --  0804000060074 4 1 300     5 200
                  Spolu cena:          227 110,- Sk  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo prijatie daru - 
hnuteľných veci, nachádzajúcich sa na zimnom štadióne a potrebných k zabezpečeniu 
prevádzky, údržby a chodu na zimnom štadióne, do vlastníctva Mesta Trenčín od 
Ministerstva obrany SR Bratislava bezodplatne. 
/Uznesenie č. 479/  
 
 
 
 
K bodu 7O. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín:  

1/ do správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín,  
2/ do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.  
3/ do správy Centrum voľného času, m.r.o.  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7O.  
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  
v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín v správe 
mestských organizácií,  schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69, s účinnosťou od 01.03.2005, nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Trenčín takto : 
 

I/ do správy Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín : 
 
pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín (LV č. 1) – všetky v k.ú. Trenčín: 
a) parc.č. 2354/5 trvalý trávnatý porast s výmerou    7.526 m², 
b) parc.č. 2359    lesný pozemok           s výmerou 27.148 m², 
s celkovou výmerou .............................................. 34.674 m², 

 
ocenené takto : 
- pozemok uvedený v bode 1/ písm. a) tohto odseku, znaleckým posudkom č. 2/2005 zo dňa 

11.01.2005, vypracovaným znalcom Ing. Jarmilou Prekopovou, celkovou sumou 
zaokrúhlene .................................................................................................. 9.400,00 Sk, 

- pozemok uvedený v bode 1/ písm. b) tohto odseku, znaleckým posudkom č. 1/2005 zo dňa 
20.01.2005, vypracovaným znalcom Ing. Samuelom Devánom, celkovou sumou 
zaokrúhlene .............................................................................................. 300.000,00 Sk, 

 
II/ do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. : 

1/ investičnú akciu – drobnú stavbu „Plynofikácia materskej školy ul. Niva 
Trenčín“ - prípojka v obstarávacej hodnote .................................................. 694.120,00 Sk, 

 
2/ investičnú akciu – stavbu „Plynofikácia materskej školy ul. Medňanského 

Trenčín – kotolňa“ v obstarávacej hodnote .................................................. 869.185,00 Sk, 
     
 
III/ do správy Centrum voľného času, m.r.o. : 

investičnú akciu – stavebnú úpravu „Rekonštrukcia Centra voľného času, m.r.o., 
Hviezdoslavova 6, Trenčín“ v obstarávacej hodnote .................................... 838.911,50 Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za zverilo nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve Mesta Trenčín:  
1/ do správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín, 
2/ do správy Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.  
3/ do správy Centrum voľného času, m.r.o.  
/Uznesenie č. 480/  
K bodu 7P. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 424 bod 1/ zo dňa 16.12.2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7P.  
 
Ide o: 
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- zmenu s účinnosťou od 01.03.2005 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 424  
bod 1/ zo dňa 16.12.2004, ktorým zverilo do správy Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m.r.o., Trenčín investičnú akciu – stavbu „Diaľničný privádzač Trenčín“, v rámci ktorej sa 
zverujú súčasti miestnych komunikácií (kolaudácia v r. 1998 – 2002) : 

 
- SO 2070 – oporný múr pri Drevone v hodnote ....................... 1,692.044,00 Sk,  
- SO 3030 – „kanalizácia – stoka „AA“ - odvedenie povrchových vôd zo štátnej 

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

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

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

Zmena sa týka : 
 

1/ hodnoty SO 3030 – „kanalizácia – stoka „AA“ - odvedenie povrchových vôd zo 
štátnej cesty I/61, ktorá sa mení z 1,968.115,00 Sk, na ............................. 3,572.293,00 Sk, 

 
2/ predmetu zverenia, ktorý sa rozširuje o nasledovné stavebné objekty (SO) : 
 
- SO 1030 – úprava prístupovej cesty do Drevony v hodnote    1,850.395,00 Sk,  
- SO 1050 – úprava jestvujúcich komunikácií – časť c (cesta III/06132 – ul. 

Dolné Pažite) v hodnote ............................................................ 9,133.001,00 Sk. 
 
Ostatné časti uvedeného uznesenia zostávajú nezmenené. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zmenilo s účinnosťou od 
01.03.2005 svoje uznesenie č. 424  bod 1/ zo dňa 16.12.2004, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 481/  
 
 
K bodu 7R. Návrh na vstup Mesta Trenčín do Združenia s firmou Byvyserv, a.s. na výstavbu 

komunikácie a inžinierskych sietí k 201 b.j. Sihoť V., Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7R.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo vstup Mesta 
Trenčín do združenia s firmou Byvyserv, a.s. na výstavbu komunikácie a inžinierskych 
sietí k 201 b.j. Sihoť V., Trenčín.  
/Uznesenie č. 482/  
 
 
K bodu 7S. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Sociálnych 

služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7S.  
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Ide o: 
- zverenie do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. nasledovného hnuteľného 
majetku Mesta Trenčín: 
 
názov        inv.č.       obstar.hodnota 
Motorové vozidlo Peugeot  Partner Combi+1,4e,    6/444/3362        489.000,00Sk 
EVČ TN 645 BR 
 
s účinnosťou od 01.02.2005. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zverilo do správy Sociálnych 
služieb mesta Trenčín, m.r.o. hnuteľný majetok Mesta Trenčín, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 483/   
 
 
K bodu 7Š. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o.  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Š.  
 
Ide o: 
- zverenie do správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín nasledovného 
hnuteľného majetku Mesta Trenčín:  
 
Rozšírenie kamerového systému – mesto Trenčín 
 
názov       inv.č.   obst.cena v Sk 
Monitorovacia kamera s príslušenstvom,   5/404/0028      255710,75 
ul. Palackého /knižnica/ 
 
Monitorovacia kamera s príslušenstvom,   5/404/0029      255710,75 
ul. Palackého /knižnica/  
 
s účinnosťou od 1.2.2005. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zverilo do správy Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín hnuteľný majetok Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 484/  
 
 
 
 
K bodu 7T. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7T. Upresnil, že v zmysle zákona ide 
o prebytočný majetok a nie neupotrebiteľný.  
 
Ide o: 
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- odpredaj prebytočného majetku zo zrušenej Základnej školy ul. 1.mája č.9, Trenčín 
nasledovne: 
 

názov obstar.cena v Sk predajná cena v Sk 
Základná škola Dolná Poruba 18952,00 1,00 
Základná škola Horné Srnie 27000,00 1,00 
Základná škola Dubodiel 18850,00 1,00 
Základná škola Dolná Súča 134209,60 1,00 
Základná škola Horná Súča 5690,00 1,00 
Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 46256,02 1,00 
Športové gymnázium Trenč.Teplice 262045,20 1,00 
Univerzita A. Dubčeka, Trenčín 42794,00 1,00 
Centrum pre rodinu, Trenčín 25780,00 1,00 
Autocentrum a.s., Trenčín 5400,00 500,00 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
prebytočného majetku zo zrušenej Základnej školy ul. 1.mája č.9, Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 485/  
 
 
 
K bodu 7Ť. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy škôl s právnou 

subjektivitou, Centra voľného času a Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7Ť.  
 
Ide o: 
- zverenie prebytočného majetku zo zrušenej Základnej školy ul. 1.mája č.9, Trenčín do 
správy: 
 

• Základnej školy v Trenčíne, Novomeského č.10, Trenčín  
v hodnote   98399,97 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
v hodnote   41972,00 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
v hodnote   31991,00 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
v hodnote   13531,00 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
v hodnote   98883,14 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
v hodnote   41353,92 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Východná ul. č.9, Trenčín 
v hodnote   31401,80 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, Dlhé Hony č.1, Trenčín 
v hodnote   40127,60 Sk 

• Základnej školy v Trenčíne, P.Bezruča č.66, Trenčín 
v hodnote 121578,08 Sk 

• Centrum voľného času, Trenčín 
v hodnote   13344,00 Sk 

• Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 
v hodnote 111187,25 Sk  
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s účinnosťou od 1.2.2005. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zverilo prebytočný majetok 
zo zrušenej Základnej školy ul. 1.mája č.9, Trenčín do správy škôl s právnou 
subjektivitou, Centra voľného času a Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 486/  
 
 
K bodu 7U. Návrh na vyňatie majetku zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o. Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7U.  
 
Ide o: 
- vyňatie zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 5 ks ohňovzdorných skríň: 
 
názov      inv. č.     obstarávacia cena 
 
Ohňovzdorná skriňa VO  3-287521-1043   46 470,00 Sk 
Ohňovzdorná skriňa VO  3-287521-1044   46 470,00 Sk 
Ohňovzdorná skriňa VO  3-287521-1045   46 470,00 Sk 
Ohňovzdorná skriňa VO  3-287521-1046   46 470,00 Sk 
Ohňovzdorná skriňa VO  3-287521-1047   46 470,00 Sk 
 
v celkovej obstarávacej cene 232 350,-Sk, s účinnosťou od 1.3.2005. Do majetkovej 
a účtovnej evidencie Mesta Trenčín bude predmetný majetok zaevidovaný vrátane odpisov.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo vyňatie zo správy 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 5 ks ohňovzdorných skríň, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 487/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7V. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

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

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7V.  
 
Ide o: 
I. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, spoluvlastníkom pozemkov parc. č. 
2315/28, zast. plocha o výmere 276 m2, parc.č. 2315/29, zast. plocha o výmere 275 m2,  
zapísaných na LV č. 6190, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 61  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 49/4920 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu 500.000,- Sk (vrátane pozemku)   
Andrei Hniličkovej, rod. Jamborovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

Finančná a majetková komisia MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 01.02.2005 odpredaj 
bytu odporučila za cenu znaleckého posudku, t.j. 500.000,- Sk. 
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ v Trenčíne dňa 11.01.2005 odporučila odpredaj 
bytu.  
Uvedený byt sa predáva ako byt voľný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v znení noviel, na základe odporučenia Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 10.02.2005.  
 
V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 70 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2370 v 
Trenčíne, Ul. Halalovka, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6356, pozemkov parc. č. 2337/53 o výmere 
673 m2 a pozemku parc.č. 2315/22 o výmere 190 m2, zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 
6356, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 17 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
72/3653 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
30.017,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.450,- Sk Viere Horváthovej, 
rod. Kuhloffelovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo            
zaplatených 30 %, t.j. 9.005,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.627,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2370  Ulica Halalovka je spolu 46 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 41 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu, zostane v dome súp. č. 2370 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2370". 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. 
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III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 882 
v Trenčíne, Ulica Hollého, orientačné číslo 20, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2014, pozemku  zast. parc. č. 1167 o 
výmere 456 m2,  zapísaného na LV č. 2014, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  5 pozostávajúci z 3 obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  podielu  
73/3046  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       kúpnu cenu 
23.992,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.475,- Sk   
Jánovi Gažiovi a manž. Edite Gažiovej, rod. Honovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 7.198,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.799,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 882 Ulica Hollého je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 882 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty. Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy.  
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  I.  kategórie  v bytovom dome súpisné   číslo 
2743 v Trenčíne, Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281, pozemku zast. parc. č. 
2180/39 o výmere 438 m2, zapísaného na LV č. 6281, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 33 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
47/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13.613,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.470,- Sk  
Vlaste Turekovej, rod. Laštincovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 4.084,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.177,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 44 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2627 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4771,  pozemku zast. parc. č. 2189/14 o 
výmere 438 m2, zapísaného na LV č. 4771, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č.  24 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
46/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
14.185,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.448,- Sk   
Anne Hlávkovej, rod. Drinkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 4.256,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.310,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2627  Ulica K.  Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2627 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2627". Kupujúca vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1160 v 
Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 14, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6149,  pozemku zast. parc. č. 1866/4 o 
výmere 586 m2, zapísaného na LV č. 6149, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 2 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
42/1035 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
7.650,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 11.950,- Sk   
Jolane Trškovej, rod. Trškovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.278,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1160  Ulica Dlhé Hony  je spolu 14 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 13 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1160 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1160". 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. 
 
 
 
 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 657 v 
Trenčíne, Ulica Žilinská, orientačné číslo 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2470,  pozemku zast. parc. č. 784 o 
výmere 321 m2, zapísaného na LV č. 2470, k.ú. Kubra, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  2 pozostávajúci z  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
76/2131 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
27.985,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.720,- Sk   
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Františkovi Myšákovi a manž. Kamile, rod. Koválovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatených 30 %, t.j. 6.680,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.598,- Sk. 
 

V dome súp. č. 657 Ulica Žilinská je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 657 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 657". 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. 
 
 
VIII. 
1. Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 2, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
2552, na Ul. J. Zemana v Trenčíne, orientačné č. 95, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
22,93 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Jozefovi Vavrušovi a Márii Vavrušovej, rod. Helešovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/2473 na pozemku zast. parc. č. 
1689/18 o výmere 960 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 4.455,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 
novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2.  
Nehnuteľnosti sú zapísané, dom na LV č. 3754, pozemok na LV č. 5837, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/282 na pozemku zast. parc. 1689/19     (vjazd do 
garáží) vo výmere 637 m2, zapísaný na LV č. 8664, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín, 
za dohodnutú kúpnu cenu 19.983,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 
ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemku vo výške 69.983,- Sk bola zaplatená v hotovosti na 
účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
2. Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 3, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
2552, na Ul. J. Zemana v Trenčíne, orientačné č. 95, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
22,93 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Petrovi Goldovi a manž. Danke Goldovej, rod. Šlesarikovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 24/2473 na pozemku zast. parc. č. 
1689/18 o výmere 960 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 4.455,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 
novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2.  
Nehnuteľnosti sú zapísané, dom na LV č. 3754, pozemok na LV č. 5837, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  24/282 na pozemku zast. parc. 1689/19     (vjazd do 
garáží) vo výmere 637 m2, zapísaný na LV č. 8664, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín, 
za dohodnutú kúpnu cenu 19.983,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 
ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemku vo výške 69.983,- Sk bola zaplatená v hotovosti na 
účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
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3. Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 8 nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
2552, na Ul. J. Zemana v Trenčíne, orientačné č. 93 pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,42 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
MUDr. Marte Kalásovej, rod. Terifajovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 18/2473 na pozemku zast. parc. č. 
1689/18 o výmere 960 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 3.385,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 
novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2.  
Nehnuteľnosti sú zapísané, dom na LV č. 3754, pozemok na LV č. 5837, k.ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  18/282 na pozemku zast. parc. 1689/19     (vjazd do 
garáží) vo výmere 637 m2, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín, za 
dohodnutú kúpnu cenu 15.181,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 
5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemku vo výške 65.181,- Sk bola zaplatená v hotovosti na 
účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
V dome súp.č. 2552, Ul. J. Zemana sa nachádza 14 garáží, doteraz bolo odpredaných 11 
garáží, po schválení odpredaja týchto 3 garáží nezostanú v dome súp.č. 2552 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadne garáže. Kupujúci poverili výkonom správy spoločných častí a zariadení 
domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o. Trenčín, s ktorou uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 2, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 311, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 5, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,89 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Anne Fojtíkovej, rod. Šedivej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 
LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 7.825,- 
Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 12.225,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.050,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 311, Ul. Bavlnárska sa nachádza 9 garáží, doteraz boli odpredané 2  garáže, po 
schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 
 
X. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 4, nachádzajúcej sa  na prízemí domu  súp.č. 
313, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 2, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
22,60 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Štefanovi Gajdošíkovi a manž. Eve Gajdošíkovej, rod. Šimovej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1058 na pozemkoch zast.      
parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 
611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1841, za dohodnutú kúpnu cenu 15.205,- Sk, 
v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     (vjazd do 
garáží) vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1842 za dohodnutú kúpnu cenu 11.370,- Sk, v 
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 76.575,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
V dome súp.č. 313, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz bolo odpredaných 6  
garáží, po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 313 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 
 
XI. 
1. Odpredaj nehnuteľného majetku - 1/4 pozemku  zast. parc. č. 369/1 o výmere 1065 m2, 
ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 1, k. ú. Trenčín Anne Milánovej, rod. 
Pavlačkovej, bytom Trenčín, Ul.  M. Drgu  305. Na uvedenom pozemku je postavený dom 
súpisné číslo 305, orientačné č. 5, Ul. M. Drgu v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 3 
v tomto dome na základe kúpnej zmluvy zaregistrovanej dňa 22.02.1991.  
Predávaná 1/4 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 1065 m2 predstavuje 
266,25 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 932,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 30504, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
2. Odpredaj nehnuteľného majetku - 1/4 pozemku  zast. parc. č. 369/1 o výmere 1065 m2, 
ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 1, k. ú. Trenčín Anne Vidašičovej, rod. 
Hromníkovej, bytom Trenčín, Ul.  M. Drgu  305. Na uvedenom pozemku je postavený dom 
súpisné číslo 305, orientačné č. 7, Ul. M. Drgu v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 3 
v tomto dome na základe kúpnej zmluvy zaregistrovanej dňa 04.03.1991.  
Predávaná 1/4 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 1065 m2 predstavuje 
266,25 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 932,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 30503, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
3. Odpredaj nehnuteľného majetku - 1/4 pozemku  zast. parc. č. 369/1 o výmere 1065 m2, 
ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 1, k. ú. Trenčín Márii Česalovej, rod. 
Jančinovej, bytom Trenčín, Ul.  M. Drgu  305. Na uvedenom pozemku je postavený dom 
súpisné číslo 305, orientačné č. 5, Ul. M. Drgu v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 2 
v tomto dome na základe dedičského osvedčenia.  
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Predávaná 1/4 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 1065 m2 predstavuje 
266,25 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 932,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 30502, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín pod bodmi I. – XI., v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 488/ 
 
 
K bodu 8. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 8 a stručne 
oboznámila, aké novely sa navrhujú v Štatúte Mesta Trenčín. Poznamenala, že poslednou 
novelou štatútu je kodifikovať nový symbol mesta a to znelku, ktorá by slúžila pri 
slávnostných príležitostiach mesta a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva pri prijímaní 
významných osobností. Táto znelka nie je v definitívnej technickej podobe a požiadala ju 
prehrať poslancom mestského zastupiteľstva. 

Na záver poprosila  v článku 17a Útvar hlavného kontrolóra, bod 49 ods. 2 písm. a/ 
opraviť text: „zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj na zmenu názvu obce“ takto: 
„zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj o zmenu názvu mesta“.  
  
Ing. Krátky sa spýtal, či autor znelky s týmto súhlasí a nebude si uplatňovať autorské práva.  
 
JUDr. Orgoníková reagovala, že autor súhlasí a je s ním podpísaná licenčná zmluva.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za:  

1. schválilo novelizáciu Štatútu Mesta Trenčín s úpravou prednesenou JUDr. 
Orgoníkovou, prednostkou MsÚ. 

 
2. splnomocnilo primátora mesta, aby vydal úplné znenie Štatútu Mesta Trenčín 

ako vyplýva z jednotlivých jeho novelizácií.  
/Uznesenie č. 489/  
 
 
 
 
 
K bodu 9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9, s ktorým bližšie 
oboznámila prítomných. Navrhla nasledovné drobné úpravy v predloženom materiáli: 

- v čl. 11 z ods. 5 vypustiť formuláciu „kvalitu a efektivitu procesov a ich 
výsledných produktov“  

- v čl. 11 ods. 6 nahradiť slovo „riadi“ na „vedie“ 
- v čl. 11. opraviť číslovanie odsekov 
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- v čl. 12 ods. 4 písm. c/ na konci textu zmeniť formuláciu „v jeho rozsahu“ na „v 
rozsahu poverenia“ a v písm. d/ vypustiť slovo „skvalitňovanie“ a nahradiť ho 
slovom „úroveň“  

- článok týkajúci sa mestskej polície označený číslom 19 zmeniť na 9.  
 
P. Löbbová uviedla, že už rok žiadame MsZ, aby zapracovalo do organizačného poriadku 
pripomienky vznesené na komisii sociálnych vecí a zdravotníctva, mestskej rade a pri 
prejednávaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Bohužiaľ ani v organizačnom 
poriadku nie sú zapracované nielen jej pripomienky, ani pripomienky pracovníkov MsÚ, ani 
sociálnej komisie.  
Pri spolupráci s oddelením sociálnych vecí vidíme, že nápor práce, ktorá sa dostáva po 
decentralizácii na oddelenie sociálnych vecí, sa zväčšuje, povinností zamestnancov oddelenia 
pribúda, komplikuje sa administratívne spracovávanie jednotlivých úloh. Sociálne a bytové 
problémy, otázky sociálnej núdze, poradenstva, procesné úkony, vypratania, zabezpečenie 
náhradnej výchovy, ubytovania, starostlivosť o deti a osamelých rodičov, bezdomovcov, 
spolupráca so súdmi, domovmi a zodpovednosť za m.p.o. a m.r.o. – prosto náročnosť práce 
sociálneho oddelenia je taká veľká, že je načase zriadiť samostatný útvar – odbor a neodsúvať 
ho stále. Fakt, že pre nedostatočné priestory sťahujeme sociálne oddelenie do inej budovy, 
potvrdzuje túto potrebu odčlenenia na samostatný odbor tak, ako je to v iných i menších 
mestách.  
Odbor školstva nemá priamy dosah na styk s verejnosťou, ktorá sa vždy bude obracať so 
sociálnym problémom výhradne na pracovníkov sociálneho oddelenia, či odboru. 
Komunikácia s vedúcim odboru školstva a sociálnych vecí je väčšinou sprostredkovane, čo 
predlžuje konanie v akútne dôležitých jednaniach a nedáva možnosť adekvátne zasahovať 
z pozície vedúceho odboru školstva. Samo školstvo je náročným odborom a potrebuje plnú 
sústredenosť a prácu vedúceho odboru. Odčlenenie sociálneho oddelenia by uvoľnilo priestor 
a dalo väčšie možnosti na prácu odboru školstva.  
Od počiatku nášho zastupiteľstva sa prijal názor, že komisie budú kopírovať odbory. Komisia 
sociálnych vecí a zdravotníctva by mala pracovať so samostatným odborom. Pod ním treba 
zaradiť oddelenie bytové, referát zdravotníctva, referát hospodársko-správny a vytvoriť 
referát pre spoluprácu s neštátnymi subjektami, nakoľko s nimi musí spolupracovať sociálny 
odbor v prípadoch, kde nie je schopný samostatne a ihneď riešiť sociálnu situáciu občana.  
Z uvedených dôvodov navrhla prijať tento pozmeňujúci návrh:  

1. zapracovať do organizačného poriadku odčlenenie sociálneho oddelenia od odboru 
školstva a zriadiť samostatný sociálny odbor. 

2. priradiť pod tento odbor oddelenie bytové, referát zdravotníctva, referát hospodársko-
správny a  referát pre spoluprácu s neštátnymi subjektami.  

 
Ing. Celler poznamenal, že zmyslom organizačnej štruktúry a celého priebehu procesov je to, 
aby všetko na útvare neriešil jeho vedúci, na to majú byť špecialisti, ktorí budú mať 
kompetencie a zodpovednosť takú, aby dokázali jednotlivé procesy vyriešiť.  
 
JUDr. Orgoníková vysvetlila, že proces tvorby organizačnej štruktúry nie je uzavretý. Aj na 
komisii sociálnych vecí a zdravotníctva sme hovorili, že je potrebné zmeniť celkovo systém 
sociálnej pomoci, ktorú bude mesto zastrešovať, akým spôsobom a akou formou, ktoré 
činnosti budú zastrešovať neštátne subjekty, ktoré činnosti bude musieť vykonávať mesto. 
Najskôr treba určiť systém zabezpečovania služieb, či už formou neštátnych subjektov, alebo 
ktoré služby bude robiť konkrétne mesto, pretože vieme, že sociálne veci sú originálnou 
kompetenciou. Od 1.1.2006 má na mesto prejsť, nie je to zatiaľ nikde kodifikované, 
vyplácanie sociálnych dávok. Z uvedených dôvodov navrhla ponechať tento stav tak, ako je 
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a spracovať systém pre tento príslušný odbor v tomto roku, aby sa urobil systém 
zabezpečovania sociálnych služieb na území mesta, aby všetko nerobilo mesto svojimi 
zamestnancami na svoje náklady a aby skôr prispievalo na niektoré činnosti a výkony 
neštátnych subjektov, či už hovoríme o azylovom dome Kryštof, zabezpečovaní starostlivosti  
ľudí pripútaných na lôžko, poradenskej činnosti a pod.  
 
a/ hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Löbbovej: 

1. zapracovať do organizačného poriadku odčlenenie sociálneho oddelenia od odboru 
školstva a zriadiť samostatný sociálny odbor. 

2. priradiť pod tento odbor oddelenie bytové, referát zdravotníctva, referát hospodársko-
správny a  referát pre spoluprácu s neštátnymi subjektami.  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 7 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Löbbovej.  
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli ako celku s úpravami prednesenými JUDr. 
Orgoníkovou  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne s úpravami prednesenými 
JUDr. Orgoníkovou, prednostkou MsÚ.  
/Uznesenie č. 490/  
 
 
K bodu 10. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 10. Doplnil, že k návrhu novelizácie 
VZN č. 5/2003 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických 
a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo novelizáciu VZN č. 
5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 491/  
 
 
 
 
K bodu 11. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 „O Mestskej polícii v Trenčíne“ 

1. Zrušenie Prílohy č. 2 – Zásady pre výberové konanie na prijatie do 
zamestnania v Mestskej polícii v Trenčíne  

2. Novelizácia Prílohy č. 3 – Zásady pre vystrojovanie príslušníkov Mestskej 
polície v Trenčíne  

 
Mgr. Országh, náčelník MsP v Trenčíne, predložil materiál pod bodom 11.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo novelizáciu VZN 
Mesta Trenčín č. 2/2001 „O Mestskej polícii v Trenčíne“ podľa predloženého návrhu.  
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/Uznesenie č. 492/  
 
 
K bodu 12. Návrh Štatútu Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.  
 
Ing. Sládkovičová, riaditeľka Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o., 
predložila materiál pod bodom 12.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo Štatút Domova 
penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 493/  
 
 
K bodu 13A. Návrh zmeny zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín  
 
JUDr. Fischerová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., predložila 
materiál pod bodom 13A.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo zmenu Zriaďovacej 
listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín. 
/Uznesenie č. 494/  
  
 
K bodu 13B. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
 
JUDr. Fischerová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., predložila 
materiál pod bodom 13B.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo zmeny Štatútu 
Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 495/  
 
 
K bodu 14. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín  
 
JUDr. Fischerová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., predložila 
materiál pod bodom 14. Doplnila, že k návrhu VZN č. 9/2003 v zákonom stanovenej lehote 
neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo zmenu VZN Mesta 
Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 496/  
 
 
K bodu 15. Návrh VZN č. 1/2005 o určení názvu ulice v mestskej časti STRED – Pod 

Komárky  
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JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 15. Doplnila, že 
k návrhu VZN č. 1/2005 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky 
fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 

  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo VZN č. 1/2005 
o určení názvu ulice v mestskej časti STRED – Pod Komárky.  

 /Uznesenie č. 497/  
 
K bodu 16. Návrh na zrušenie MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, 911 05 Trenčín a ŠJ pri MŠ 

Hanzlíkovská ul. č. 2, Trenčín  
 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 16.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zrušilo dňom 31.1.2005 MŠ 
Hanzlíkovská ul. č. 2, Trenčín a ŠJ pri MŠ Hanzlíkovská ul. Trenčín.  
/Uznesenie č. 498/ 
 
K bodu 16A. Návrh na zrušenie samostatného ŠKD Gagarinova ul. č. 7, 911 01 Trenčín 

a zriadenie Školského klubu detí ako súčasť ZŠ Hodžova ul. č. 37, 911 01 
Trenčín  

 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 17.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania: 

1. zrušilo dňom 28.2.2005 samostatný Školský klub detí Gagarinova ul. č. 7, 
Trenčín.  
Právnym nástupcom ŠKD Gagarinova ul. sa dňom 01.03.2003 v zmysle § 21 ods. 
14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov stáva ZŠ Hodžova ul. Trenčín. Na právneho 
nástupcu prechádzajú všetky práva a povinnosti v oblasti pracovno-právnej, 
finančnej a majetkovej.  
 

2. zriadilo dňom 1.3.2005 Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Hodžova ul. 
č. 37, Trenčín.  

 
3. zverilo majetok po zrušenom samostatnom ŠKD Gagarinova ul. s účinnosťou od 

1.3.2005 do správy ZŠ Hodžova ul. Trenčín, ako právneho nástupcu. Hodnota 
majetku bude upresnená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku.  

/Uznesenie č. 499/ 
 

 
K bodu 17. Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví 

MsZ z radov občanov 
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 17. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za: 
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1. zobralo na vedomie ukončenie činnosti člena – odborníka Komisie kultúry, 
cestovného ruchu a cirkví MsZ v Trenčíne Ing. Pavla Kašubu 

 
2. zvolilo Mgr. Danielu Škulecovú za člena – odborníka Komisie kultúry, 

cestovného ruchu a cirkví MsZ v Trenčíne z radov občanov.  
/Uznesenie č. 500/  
 
 
K bodu 2. Interpelácie poslancov MsZ  
 
Mgr. Sámel: 
1/ Poznamenal, že na Soblahovskej ul. boli odstránené retardéry a na odbore ŽP a investícií 
MsÚ mu bolo vysvetlené, že to bolo konzultované s okresným inšpektorátom a podľa ich 
názoru je teraz na tejto ulici dopravná situácia dobre vyriešená. Musí však konštatovať, že 
autá začali po Soblahovskej ul. jazdiť minimálne 80 km/hod. V minulosti, keď na tejto ulici 
ešte neboli  retardéry, sa tam stalo niekoľko vážnych zranení chodcov. Nakoľko ide o otázku 
času, keďže tam môže auto niekoho zabiť, požiadal, aby sa odbor ŽP a investícií zaoberal 
touto situáciou a zvážil tam obmedzenie rýchlosti na 40 km/hod.  
 
2/ Čo sa týka informovanosti návštevníkov mesta Trenčín, ktorí sem chodia za účelom 
vybavovania rôznej agendy, upozornil, že títo majú problém orientovať sa v meste. Z toho 
dôvodu dal na zváženie možnosť, namontovať na veľké parkoviská informačné tabule 
s mapou mesta, na ktorej by boli vyznačené dôležité inštitúcie, pamiatky a pod. Poprosil buď 
to zapracovať do zmeny rozpočtu na tento rok, alebo do návrhu rozpočtu na rok 2006.  
 
Ing. Celler reagoval, že mesto pripravuje tzv. zóny, čo chce predložiť na dopravný 
inšpektorát,  aby jednotlivé sídliská boli pod režimom 50 km/hod. Dnes máme zariadenie na 
to, aby sa dala rýchlosť merať.  
 
P. Babič predložil interpelácie v písomnej podobe:  
1/ Interpelácia na Primátora Branislava Cellera: 
Vážený pán primátor.  
Na VMČ Sever poslanci tejto mestskej časti riešili žiadosť MUDr. Jaroša o premenovanie 
Osvienčimskej ulice na ulicu Oravskú. Táto žiadosť bola ôsmymi poslancami z ôsmych 
prítomných zamietnutá. Napriek tomu je táto žiadosť predmetom diskusie poslancov z iných 
mestských častí. Preto v rámci svojej interpelácie Vás žiadam o vyjadrenie Vášho postoja 
k tejto žiadosti.  
2/ Interpelácia na vedúcu Odboru marketingu pani Mgr. Kaščákovú: 
Vážená pani vedúca. 

1. V informačných novinách samosprávy Mesta Trenčín v čísle 4, ročník VII., na strane 
5 v článku „Grantová komisia rozdelila 3 milióny korún“ sa uvádza odstavec 
s podtitulom „Bez postranných úmyslov“. Tento text sa nachádza v rovnakom znení 
v úvodzovkách pred citáciou predsedu grantovej komisie M. Kvasničku. Žiadam 
o upresnenie významu slov „bez postranných úmyslov“: kde, kedy a kto postupoval 
pri prideľovaní príspevkov s postrannými úmyslami, kto podliehal pokušeniam ako 
člen komisie, ktorá rozhodovala o verejných peniazoch.     

2. Kto, prečo a z akého dôvodu zmenil časť názvu novín INFO Trenčín? v pokračovaní 
názvu doteraz uvádzaného „Informačné noviny samosprávy Mesta Trenčín“ sa v č. 4 
uvádza: Informačné noviny Mesta Trenčín 
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3. Viaceré tlačové agentúry po ukončení zasadnutia grantovej komisie žiadali tlačového 
tajomníka Mestského úradu pána Hlobeňa o zoznam subjektov, ktorým bol udelený 
príspevok na pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí. Tlačový tajomník pán 
Hlobeň toto napriek jeho osobnému prísľubu neučinil. Prečo nevyhovel požiadavke 
novinárov?  

4. Dovoľte mi vysloviť pozitívne hodnotenie letáku o rozpočte mesta na rok 2005. 
Hodnotím to ako vhodnú formu prenosu informácií, dostupnú občanom mesta. 
Žiadam, aby v nasledujúcom vydaní materiálu takéhoto formátu a rozsahu bola  

      uvedená fotografia poslancov výboru Mestskej časti Sever. 
 
 
 Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
            primátor               prednostka   
       mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  
 
P. Martin B a r č á k, dňa ................................................................................. 
 
 
P. Vladimír P o r u b a n, dňa ........................................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 1.3.2005 
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