
Z Á P I S N I C A 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24. 
júna 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 21 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Mgr. Anna Plánková 
 MUDr. Ľubomír Sámel, Ing. Ján Bezák a MUDr. Sedláček – prišli neskôr  
  
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 Ing. Antona Boca a Ing. Štefana Sýkorčina  
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
MUDr. Eugena Szépa a p. Martina Barčáka  

  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo určených 
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  
3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
4. Majetkové prevody  
5. Návrh riešenia vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica  
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004 
7. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004 
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8. Novelizácia VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 
mesta Trenčín  

9. Prevádzkovanie, využitie a správa kultúrnych stredísk  
10. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
11. Návrh Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta 

Trenčín  
12. Návrh na zmenu Vymedzenia úloh komisií MsZ v Trenčíne  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler doplnil do programu: 

- majetkové prevody o bod 4AB – Predaj bytov. 
- bod 13 – Návrh na menovanie riaditeľa Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín.  

 
P. Dobiaš požiadal za bod 5 zaradiť ako bod 6 – Informáciu o situácii v AS Trenčín, a.s., 
nechce správu o trenčianskom futbale ale o spoločnosti, v ktorej je mesto Trenčín 
spoluakcionárom.  
 
Ing. Lifka navrhol stiahnuť bod 12 – Návrh na zmenu Vymedzenia úloh komisií MsZ v 
Trenčíne, pretože poslanci nedostali možnosť vyjadriť sa k práci komisií a mali by mať 
možnosť vyjadrovať sa k tomu, ktoré právomoci im prináležia, alebo ktorých sa mienia vzdať.  
 
Ing. Celler reagoval, že má informáciu od pani prednostky, že bol materiál prerokovaný vo 
všetkých komisiách.  
 
P. Babič navrhol zaradiť do programu ako bod 7 – Informáciu o stave prípravy modernizácie 
železnice.  
 
Ing. Krátky navrhol stiahnuť bod 4K, pretože podľa informácie MsÚ, budúci kupujúci 
nezaplatil zábezpeku, čo znamená, že podľa príslušného VZN by MsZ nemalo rokovať 
o tomto materiáli.  
 
Ing. Celler reagoval, že o návrhu Ing. Krátkeho nedá hlasovať, materiál stiahol, nakoľko 
neboli splnené podmienky.  
 
Ing. Lifka stiahol svoj návrh. Zároveň požiadal, aby poslancom, ktorí nie sú zaradení 
v komisiách, boli zasielané takéto materiáli, ktoré sa ich týkajú, pretože v období, keď tento 
materiál bol prerokovávaný v komisiách, nebol členom žiadnej komisie. Tiež sa spýtal, kto 
bude zodpovedný za to, aby mu boli doručované takéto materiály.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že prednostka MsÚ. 
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu p. Dobiaša – zaradiť do programu ako bod 6 – Informáciu o situácii 
v AS Trenčín, a.s. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Dobiaša.  
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B/ Hlasovanie o návrhu p. Babiča – zaradiť ako bod 7 – Informáciu o stave modernizácie 
železnice  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 8 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča.  
 
 
C/ Hlasovanie o programe ako celku so schválenými zmenami a doplnkami  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo program so zmenami a doplnkami.  
 
 
2. Interpelácie poslancov  
 
P. Hubinská predložila v zmysle uznesenia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 
z 15.6.2004 návrh na riešenie bytových problémov:  
 

- Deti z detských domovov, matky s deťmi a pod.  
Nepriaznivá situácia riešenie bývania detí z detských domovov a Detského mestečka. Po 
ukončení pobytu nie je možné riešiť ich bytovú situáciu. V súčasnom období je potrebné 
riešiť 8 žiadateľov, 5 prípadov matiek s deťmi.  
Komisia odporúča v prípade prevodu majetku Armády SR do vlastníctva mesta 
vyčleniť objekty na zabezpečenie bývania nižšieho štandardu.  
 
- Občanov rómskej národnosti, Ul. Železničná: 
Vzhľadom na zlý technický stav budovy /úplne zdevastovaná/ je potrebné urýchlene riešiť 
bytový problém týchto občanov. Podľa evidencie obyvateľstva je k trvalému pobytu 
v predmetnom obytnom dome prihlásených 37 obyvateľov /skutočný stav cca 70/.  
 
Riešenie problémov občanov bez prístrešia a neplatičov, občania prepustení 
z výkonu trestu a pod.  
Sociálne oddelenie v súčasnom období eviduje cca 27 občanov bez prístrešia a občanov, 
ktorí žiadajú ubytovanie po výkone trestu a 197 nájomcov bytov, ktorým je vykazovaný 
nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu vo výške 1.290.851,- Sk.  
 
Komisia odporúča výstavbu objektu bez vybavenia /holobyty/ so základným 
hygienickým zariadením, pre občanov bez prístrešia zkonštruovanie skladovacích 
priestorov na Ul. Kasárenskej na vytvorenie nocľahárne s osobitným režimom.  

 
II. Stav bytového fondu vo vlastníctve Mesta Trenčín k 1.6.2004 je 402 nájomných 
bytov z toho:  
- 207 určených na odpredaj 
z uvedeného počtu bytov na základe podkladov fy TEBYS, spol. s r.o. je 197 nájomcov, 
ktorým vykazujú nedoplatok na nájomnom a služieb spojených s užívaním bytu za 
obdobie január až máj 2004  1.290.851,- Sk.  
 
 
 
- 195 bytov vyčlenených z odpredaja  
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56 b.j. Ul. gen. Štefánika, 16 b.j. Ul. Kasárenská, 61 b.j. Ul. Východná, 16 bezbariérových 
b.j., 4 byty Ul. Železničná – rómske etnikum a 27 ostatné – Mierové nám., nám. Sv. 
Anny, Ul. Olbrachtova.  
 
Zmenou zmluvných vzťahov s fy TEBYS, spol. s r.o. /mandátna zmluva/ boli 
aktualizované žiadosti o prenájom bytov.  Z 1.280 žiadosti po vyradení zostalo aktuálnych 
427, z uvedených žiadateľov po  písomnom oslovení prejavilo záujem o prenájom 
bytov 305 žiadateľov, ktorí v prevažnej miere požadujú jedno a dvojizbové byty.  
 
Vzhľadom na uvedené komisia odporúča riešiť uvedený problém výstavbou 
malometrážnych nájomných bytov základného štandardu.  
 
K predloženému návrhu komisie sociálnych vecí a zdravotníctva odporučila prijať 
uznesenie nasledovného znenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

      u k l a d á  
      JUDr. Ivete Orgoníkovej, prednostke MsÚ 
      zahrnúť do návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005 finančné prostriedky na 

výstavbu  objektu pre riešenie bývania občanov rómskej národnosti ako aj občanov 
bez prístrešia, neplatičov, detí z detských domovov.  

 
Ing. Česal: 

- sa spýtal primátora na charakter a počet pripravovaných, prípadne rozpracovaných 
a ukončených projektov, ktoré by mohli slúžiť ako podklad, projekt pre čerpanie 
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.  
Ing. Celler reagoval, že na rokovanie MsZ v mesiaci august sa plánuje predložiť 
Informácia o projektoch, ktoré Mesto Trenčín pripravuje a ktoré budú predmetom 
čerpania zdrojov z eurofondov.  

 
- upozornil, že na Brezine vysýcha  značný počet borovicového porastu. Spýtal sa, či 

máme odborný útvar, ktorý by sa týmto problémom mohol zaoberať, resp. či bude 
možná sanácia, pretože škody by mohli ísť do značnej výšky.  
Ing. Celler zodpovedal, že tejto problematike sa venuje m.p.o. Správa mestských 
lesov, ktorá v tejto veci koná.  

 
Ing. Krátky poďakoval primátorovi, že vypočul jeho návrh, ktorý predložil na mestskej rade 
v mene rodičov, teda že bola vymenená riaditeľka materskej školy na Považskej ul. 
 
P. Babič:  
1/ Dostal odpoveď na interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia MsZ vo veci zriadenia 
redakčnej rady INFO. Odpoveď je pekne naštylizovaná, má svoju formu, ale s obsahom sa 
nestotožňuje. Z toho dôvodu žiada o zriadenie tejto redakčnej rady. Keďže MsZ nemá svojho 
hovorcu, žiada, aby poslanci mali svoje zastúpenie v tejto rade, čím by sa informácie z MsZ, 
VMČ a komisií dostávali priamo do INFO, ktorý má byť rozšírený na 16 strán.  
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2/ Požiadal primátora mesta o zriadenie televíznej rady TVT. Včera sa konalo zasadnutie 
VMČ Sever v Kubrici, kde dostal podnet od ľudí, že Kubrica nie je pokrytá televíznym 
signálom.  
 
3/ Požiadal Ing. Švajdleníka o vyjadrenie stavby – garáže na Žilinskej ul.  
Upozornil tiež Ing. Švajdleníka na uznesenie VMČ Sever, v ktorom žiada riešiť príjazdovú 
komunikáciu pre výstavbu nových bytoviek na Sihoti V., nie však Armádnou ul., resp. 
Sibírskou, ale Opatovskou ul.  
 
4/ Požiadal zástupcu primátora o odpoveď, či sa trenčianske letisko nedá z verejného 
vnútroštátneho premenovať na verejné medzinárodné.  
 
5/ Pred niekoľkými mesiacmi dostalo Mesto Trenčín kladnú odpoveď, že jeden IC vlak 
v Trenčíne zastavuje. Opätovne bola zaslaná žiadosť, aby v Trenčíne zastavoval IC vlak, 
ktorý jazdí do Viedne a nakoľko nevie, ako táto záležitosť dopadla, požiadal prednostku MsÚ 
o odpoveď.  
 
6/ V súvislosti so železnicou predložil v písomnej podobe nasledovnú interpeláciu pre odbor 
ŽP a investícií:  
1. žiada o písomnú odpoveď, alebo opis písomnej odpovede zaslať v termíne doporučene na 
jeho adresu.  

- žiadam predložiť dokumentáciu procesu a termíny jednaní predstaviteľov mesta 
o problematike modernizácie železnice v období od rozhodnutia bývalého primátora 
Ing. Lišku do dnešných dní.  
Žiada súpis a dátumy dokumentácie, ktorou disponuje odbor ŽP: listy žiadosti, 
vyjadrenia komisií, záznamov a zápisov spojených s touto problematikou 

- vyjadrenie odboru ŽP k environmentálnej štúdii a vplyvov na životné prostredie 
v oblasti hluku, prašnosti a bezpečnosti spôsobených modernizáciou železničnej trasy 
v spomínanom úseku.  

- 1. žiada zaviazať stavebný úrad, aby konal podľa európskych smerníc a zákonov 
vzťahujúcich sa na uvedenú stavbu. 

2. žiada, aby sa stavebný úrad prostredníctvom svojho konzultanta resp. právnika 
zistil, či je výkresová dokumentácia v súlade s normami:  
2004/446/EG z 29.4.2004 
2001/42/EG z 27.6.2001 
85/337/EWG z 27.6.1985 

 
- 1. žiada, aby súčasťou dokumentácie bol pamiatkovo-historický prieskum 

zohľadňujúci zachovanie historickej panorámy mesta  
2. žiada predložiť rozbor o majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa modernizáciou 
železničnej trate dotknutých oblastí. 
 
Touto žiadosťou chce poukázať na skutočnosť, že nedodržanie spomenutých noriem 

a predpisov má za následok trestoprávnu zodpovednosť, ktorá sa vznáša na príslušné 
zodpovedné orgány a inštitúcie.  
 
 
 
7/ Na minulom zasadnutí MsZ bolo schválené uznesenie, že do 30.6.2004 má byť schválené 
rozhodnutie komisie o ďalšom postupe modernizácie železničnej trate. Upozornil, že dňa 
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23.6.2004 dostal veľmi rozsiahly materiál, ktorý musí do 30.6.2004 naštudovať a hlasovať za 
rozhodnutie o tom, akým spôsobom sa železnica bude modernizovať. Dňa 9.6.2004 malo byť 
zasadnutie komisie, ktorú jej predseda odvolal a odvtedy sa nezišla. Považuje za účelové, 
dostať tento materiál o tak dôležitom rozhodnutí na poslednú chvíľu. Požiadal primátora 
mesta presunúť termín rozhodnutia komisie do 31.7.2004. 
 
Ing. Lifka:  

Upozornil, že podľa Rokovacieho poriadku MsZ má interpelácia smerovať na niekoho 
a tak sa malo stať i pri návrhu p. Hubinskej. Podľa neho by bolo dobré schváliť návrh p. 
Hubinskej ale v rámci samostatného bodu, nakoľko to nebola interpelácia.  

Taktiež požiadal, aby boli dodržiavané formálne postupy, že interpelácie sa 
predkladajú len v písomnej forme, čo opäť nebolo dnes dodržané. Bolo by dobré, keby pani 
prednostka alebo hlavný kontrolór zastavali interpelujúceho v prípade, že začne predkladať 
interpeláciu ústne.   
 Následne predložil svoju interpeláciu v písomnej podobe:  
1. žiada o písomnú odpoveď alebo opis písomnej odpovede zaslať v termíne doporučene na 
jeho adresu:  
A/ Služobný automobil Audi bol použitý ako vozidlo pre svadobčanov. 
Na základe akých pravidiel sa dá toto vozidlo použiť pre svadobčanov? 
 
B/ Ako môžu iní občania Trenčína využívať toto auto. 
Aký je cenník na úhradu týchto služieb.  
 
C/ Kto boli títo svadobčania (mená), aká je cena, ktorú zaplatili a pod akým číslom je 
zaúčtovaná táto úhrada. Ako bolo objednané a kto túto jazdu povolil.  
 
D/ Je vedená kniha jázd na tento automobil, kde ju možno vidieť. Aké sú vypracované 
smernice na používanie automobilov. 
 
E/ Bolo pri používaní automobilu na súkromné účely za rok 2003 dané v daňovom zápočte 
1% základu ceny jeho používateľovi?  
 
Ing. Celler reagoval, že odpoveď na túto interpeláciu bude zaslaná Ing. Lifkovi v písomnej 
podobe v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ.  
 
Ing. Lifka by bol rád, aby od tohto momentu nikomu nebolo odpovedané ústne, iba písomne.  
 
P. Löbbová doplnila interpeláciu p. Hubinskej o bod 2 v tomto znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zaväzuje prednostku MsÚ JUDr. Ivetu Orgoníkovú, aby 
poverila odbor životného prostredia a Mestské hospodárstvo m.p.o. Trenčín riešením situácie 
v časti mesta – Juh, začiatok Saratovskej ulice, kde dlhodobo bezdomovci poškodzujú životné 
prostredie a vytvárajú na sídlisku nedovolenú skládku.  
 
 
 
 
  
K bodu 3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 3.  

 6



 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, zobralo na vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 297/  
 
K bodu 4A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4A.  
 
Ide o:  
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Vojtecha Cibulku a manž. Danku rod. Faryovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
  
2/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Karola Hoštáka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
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   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jozefa Mikušinca a manž. Vieru rod. Ukušovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 96/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20,2 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,8 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,4 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........     2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,8 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,7 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     68,1 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         238,- Sk 
  
4/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Štefana Hulína a manž. Annu rod. Trúnkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
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Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o  
výmere  222  m2,  parc.č.  1358/20  zastavaná  plocha  o  výmere  81  m2,  parc.č.  1358/17 
záhrada o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 
záhrada o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 
zastavaná plocha o výmere 438 m2, pre  Ing. Štefana Pašku a manž.  Mgr. Alenu rod. 
Huškovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod 
bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre Petra Dúžeka a manž. Vieru rod. Mikoláškovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
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m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jozefa Habánka a manž. Boženu rod. Piknovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 

 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Dražkovcovú Ľudmilu rod. Kučerákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
9/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre  Michala Budinského a manž. Martu rod. Hulínovú, za účelom 
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majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 

-6- 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jozefa Klinka a manž. Oľgu rod. Cibulikovú,  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jozefa Barinca a manž. Katarínu rod. Kňazovčíkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
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podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 

 
12/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Júliusa Beritha a manž. Luciu rod. Chudíkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
13/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č.  
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Emila Marčeka  a manž. Jarmilu  rod. Bobošovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 96/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20,2 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,8 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,4 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........     2 m2 
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   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,8 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,7 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     68,1 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         238,- Sk 
 
14/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Jána Vavra a manž. Ľudmilu rod. Čerňanskú,  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
15/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Miroslava Hláveka,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
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   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
16/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Rudolfa Šugereka a manž. Janku rod. Petríkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
17/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Michala Motolu a manž. Alenu rod. Mackovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
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18/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Milana Zrebného  a manž. Margitu rod. Chmelinovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 

  na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
19/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Mariana Horňáka a manž. Helenu rod. Veličovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
20/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
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m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Petra Fraňa a manž. Alenu rod. Fraňovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
21/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Boženu Moncmanovú rod. Burianovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
22/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Miloslava Laša a manž. Zuzanu rod. Krivú, za účelom 
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majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
23/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Miroslava Kováča  a manž. Máriu  rod. Balajovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
24/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Ľubomíra Kováčika  a manž. Janu  rod. Zeleňákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
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   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
25/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Jozefa  Kováčika  a manž. Janu  rod. Jarábkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
26/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Maláňa Pavla a manž. Oľgu rod. Marčekovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
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   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
27/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Ľuboša Doricu a manž. Soňu rod. Balgovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
28/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Mariana Hláveka a manž. Máriu rod. Vavrúšovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
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Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
29/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Tomáša Mikloviča, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
30/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Pavla Murárika manž. Zlatu rod.  Žákovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
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31/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Alexandra Pajtinu a manž. Kvetoslavu rod. Hušekovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
32/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Pavla Podoláka a manž. Boženu rod. Gabrišovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
33/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika 422, 
v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod bytovkou), 
parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha o výmere 222 
m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada o výmere 61 
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m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada o výmere 49 
m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 
438 m2, pre Pavla Mihala a manž. Hedvigu rod. Vojtechovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 95/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........   20 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,6 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,5 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,7 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,5 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     67,3 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         236,- Sk 
 
34/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č.1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43  
záhrada  o výmere  49 m2, parc.č. 1358/19  záhrada  o výmere 321 m2  
a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha o výmere 438 m2, pre  Miloša Durasa, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 94/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,8 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,5 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,3 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    2 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,5 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,6 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,4 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     66,7 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         234,- Sk 
 
35/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov  nachádzajúcich  sa na ul. gen. M.R.Štefánika súp.č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č.   1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 
bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre  Milana Pavlíka  a manž. Máriu rod. Beránkovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemku pod bytovkou, podľa  
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zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 nasledovne : 
podiel 93/3946-ín      na parc.č. 1358/42 ........  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23..........  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21..........    5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20 .........    1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17 .........    1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37 .........    2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43 ........ .   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19 ..........   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4 ............ 10,3 m2 
 
Celková výmera predstavuje .............................     65,8 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .......................         230,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín – pozemkov pod bytovkou na ul. gen. M.R. 
Štefánika súp. č. 422 a priľahlých pozemkov, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 298/  
 
 
K bodu 4B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4B.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 694 parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Antona Žáčika a manž. Zitu 
rod. Koníčkovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 11,3 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 694 parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Jozefa Gašparíka a manž. Danku 
rod. Ševčíkovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 11,5 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj pozemkov 
pod bytovkou na Sibírskej ul. č. 694 pre Ing. Antona Žáčika a manž. Zitu rod. 
Koníčkovú a Jozefa Gašparíka a manž. Danku rod. Ševčíkovú, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 299/ 
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K bodu 4C. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4C.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Mateja Bela, súp.č. 2500 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/ 2256-ín, čo predstavuje 
11,3 m2 v k.ú. Trenčín, pre Ľubomíra Sovu a manž. Alenu rod. Švehlovú,   podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom.   
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Mateja Bela, súp.č. 2500 
parc.č. 2337/25 zastavaná plocha o výmere 375 m2, v podiele 68/ 2256-ín, čo predstavuje 
11,3 m2 v k.ú. Trenčín, pre Ing. Kvetoslava Zápecu a manž. Magdalénu rod. Šuhajíkovú,   
podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod bytovým domom.   
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            40,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemkov pod bytovkou ul. Mateja Bela súp. č. 2500 pre Ľubomíra 
Sovu a manž. Alenu rod. Švehlovú a Ing. Kvetoslava Zápecu a manž. Magdalénu rod. 
Šuhajíkovú, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 300/ 
 
 
K bodu 4D. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4D.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Jána Gondu CSc.  a manž. 
Máriu rod. Šulovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  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 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Mariána Mušuta a   manž. Annu 
rod. Sedláčkovú,  v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
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Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
  
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Alenu Margetiakovú,  v podiele 
68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Jozefa Uhrína a manž. Ing. 
Katarínu rod. Jandovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Miloša Koreňa a manž.  
Katarínu rod. Ďurechovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  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. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Emila Chromého a manž.  
Helenu rod. Ondráškovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  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. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Miloša Zemka a manž.  Annu rod. 
Kožovú,  v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Alexandra Horňáka  a manž.  
Janu rod. Matejovičovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  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 ....................................                            42,- Sk 
 
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Zuzanu Holú rod. Strakovú,  
v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  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. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Milana Plška a manž. Emíliu rod. 
Hudecovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Pavla Kolárika a manž. Marianu 
rod. Capákovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  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 
12/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č. 693 parc.č. 
637 zastavaná plocha o výmere 179 m2 v k.ú. Kubrá, pre Františka Lintnera a manž. 
Lenku rod. Cibulovú,  v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za schválilo predaj pozemkov 
pod bytovkou na Sibírskej ul. č. 693 pre 12 kupujúcich, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 301/ 
 
 
K bodu 4E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4E.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce  
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a/  novovytvorená  parc.č. 558/158  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Františkovi Madunickému 
a manželke Štefánii Madunickej, rod. Brezuľovej za účelom usporiadania jestvujúcej 
garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  

 

b/  novovytvorená  parc.č. 558/158  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Vratislavovi Zemkovi 
a manželke Oľge Zemkovej, rod. Uhrovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  

 

c/  novovytvorená  parc.č. 558/159  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Štefanovi Čičolovi a manželke 
Irene Čičolovej, rod. Antalošovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  

d/  novovytvorená  parc.č. 558/159  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Antonovi Kudličkovi a manželke 
Elene Kudličkovej, rod. Mihálovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  

 

e/  novovytvorená  parc.č. 558/161  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Mudr. Milanovi Masarykovi za 
účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 400,- Sk,  

 

f/  novovytvorená  parc.č. 558/161  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 
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oddelená geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Kudlovi a manželke 
Ľudmile Kudlovej, rod. Heglasovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 400,- Sk, 

 

g/  novovytvorená  parc.č. 558/163  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/165 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Dr.Jozefovi Vakošovi a manželke 
Márii Vakošovej, rod. Mellenovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 800,- Sk,  

 

h/  novovytvorená  parc.č. 558/163  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/165 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Milanovi Dorčákovi 
a manželke Eve Dorčákovej, rod. Rajjovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

i/  novovytvorená  parc.č. 558/166  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a parc.č. 558/168 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-
ica, čo predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Alojzovi Malíškovi 
a manželke Eve Malíškovej, rod. Jánskej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

j/  novovytvorená  parc.č. 558/166  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/168 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Antonovi Danišovi a manželke 
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Anne Danišovej, rod. Spálovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................ 800,- Sk,  

 

k/  novovytvorená  parc.č. 558/169  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/171 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Benkovi a manželke 
Marte Benkovej,  za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

l/  novovytvorená  parc.č. 558/169  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/171 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2,  

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jánovi Forgáčovi a manželke 
Helene Forgáčovej, rod. Čillíkovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

m/  novovytvorená  parc.č. 558/172  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/173 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Karolovi Turanovi a manželke 
Anne Turanovej, rod. Sekerášovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú 
kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk,  

 

n/  novovytvorená  parc.č. 558/172  zastavaná plocha s výmerou  1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 

                               parc.č. 558/173  zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 

oddelené geometrickým plánom č. 40190471-13-04 z pôvodnej parc.č. 558/1,  zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Štefanovi Špánikovi a manželke 
Gabriele Špánikovej, rod. Kotlárikovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za 
dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
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Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 800,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín – pozemkov na Ul. Ľ. Stárka v Trenčíne, spoločné 
garáže pri železničnom moste, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 302/  
 
 
K bodu 4F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4F.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Orechové 

a/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2317160/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 197,65 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8744/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 34,21 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubošovi 
Zverbíkovi a manželke Zlatice Zverbíkovej, rod. Sitarčíkovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   812,- Sk, 

 

b/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2279000/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 194,40 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8600/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,64 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi 
Chorvátovi a manželke Viere Chorvátovej, rod. Samákovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   798,- Sk, 

 

c/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2317160/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 197,65 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8744/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 34,21 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Albíne Lazorovej, 
rod. Lazorovej, za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   
za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   812,- Sk, 
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d/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2272375/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 193,83 m2, a parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 
v podiele 8575/51634-ín, čo predstavuje výmeru 33,55 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petrovi Tomovovi, 
za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú 
kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   796,- Sk, 

 

e/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2240575/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 191,12 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8455/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,08 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi 
Habánkovi a manželke Janke Habánkovej, rod. Karasovej, za účelom usporiadania 
pozemku pod bytovým domom a spoločného dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   785,- Sk, 

 

f/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2256740/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 192,50 m2, a 

       parcela č. 523/3 zastavaná plocha s výmerou  202 m2 v podiele 8516/51634-ín, čo 
predstavuje výmeru 33,32 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Marii Sivákovej, 
rod. Kobelákovej, za účelom usporiadania pozemku pod bytovým domom a spoločného 
dvora   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   790,- Sk, 

 

g/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2349347/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 200,40 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Milanovi Ružičkovi 
a manželke Stanislave Ružičkovej, rod. Kvasnicovej, za účelom usporiadania pozemku 
tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................   701,- Sk, 

 

h/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2220262/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 189,39 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii Bulejkovej, 
rod. Faryovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú 
kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   663,- Sk, 
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i/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2246079/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 191,59 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Danielovi Kotrasovi 
a manželke Eve Kotrasovej, rod. Kňažkovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho 
spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................   671,- Sk, 

 

j/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2375164/27366020-ín, čo 
predstavuje výmeru 202,60 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Kňažekovi a 
manželke Jane Kňažekovej, rod. Hlávkovej, za účelom usporiadania pozemku tvoriaceho 
spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................   709,- Sk, 

k/    parcela č. 523/1 zastavaná plocha s výmerou 2337 m2 v podiele 2246079/27366020-ín, 
čo predstavuje výmeru 191,59 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Pavlovi Pivarčimu a 
manželke Ľudmile Pivarčiovej, rod. Grausovej, za účelom usporiadania pozemku 
tvoriaceho spoločný dvor   za dohodnutú kúpnu cenu 3,50,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................   671,- Sk, 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín – pozemkov na Širokej ul. v k.ú. Orechové, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 303/  
 
K bodu 4G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4G.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľností - pozemkov     

a/      novovytvorená parc.č. 3545/32 ostatná plocha  s výmerou  69 m2, v k.ú. Trenčín 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/116 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Olive Petríkovej, rod. 
Kopeckej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú 
kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.750,- Sk,  
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b/    novovytvorená parc.č. 3545/34 ostatná plocha  s výmerou  68 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/118 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Michalovi Kňažekovi 
a manželke Márii Kňažekovej, rod. Korienkovej za účelom usporiadania záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.500,- Sk,  

 

c/     novovytvorená parc.č. 3545/33 ostatná plocha  s výmerou  77 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/117 zastavaná plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jozefovi Nemcovi a manželke 
Anne Nemcovej, rod. Valovičovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do rodinného 
domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  40.750,- Sk,  

 

d/     novovytvorená parc.č. 3545/31 ostatná plocha  s výmerou  69 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1 zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a  

      novovytvorená  parc.č. 1127/115 zastavaná plocha plocha s výmerou 86 m2 v k.ú. 
Trenčianske Biskupice,   

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Štefanovi Škorcovi 
a manželke Magde Škorcovej, rod. Furyovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  38.750,- Sk,  

 

e/     novovytvorená parc.č. 1694/221 ostatná plocha  s výmerou  105 m2, a  

                               parc.č. 1694/222 ostatná plocha s výmerou 179 m2  v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 1694/74, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Rudolfovi Cagalovi a 
 manželke Anne Cagalovej, rod. Bečárovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .... ...............................................  71.000,- Sk,  
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f/     novovytvorená parc.č. 3545/30 ostatná plocha  s výmerou  51 m2, v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodnej parc.č. 3545/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,   

      novovytvorená  parc.č. 1127/113 zastavaná plocha s výmerou 86 m2, a 

                              parc.č. 1127/114 zastavaná plocha s výmerou 170 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice,   

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-7/2004 z pôvodnej parc.č. 1127/60, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Ľudovítovi Masníkovi 
a manželke Márii Masníkovej, rod. Vojtekovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  76.750,- Sk,  

 

g/     novovytvorená parc.č. 1694/220 ostatná plocha  s výmerou  87 m2,  

                               parc.č. 1694/223 ostatná plocha s výmerou  50 m2, a 

                               parc.č. 3545/36  ostatná plocha s výmerou 76 m2     v k.ú. Trenčín,                                     

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodných parc.č. 1694/74, 
a 3545/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
Henrichovi Birasovi a  manželke Oľge Birasovej, rod. Kučeravej za účelom usporiadania 
záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  53.250,- Sk,  

 

h/      1.  novovytvorená parc.č. 3546/37 záhrada  s výmerou  199 m2 v k.ú. Trenčín,  

oddelenej geometrickým plánom č. 40190471-03-04 z pôvodnej parc.č.  3546/16, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  MUDr.Márii Peťkovej, rod. 
Nedašovej za účelom usporiadania záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Kúpna cena predstavuje čiastku ................................................................ 49.750,- Sk, 

         2. novovytvorená parc.č. 3546/16 záhrada s výmerou 151 m2 v k.ú. Trenčín, 

oddelenej geometrickým plánom č. 40190471-03-04 z pôvodnej parc.č. 3546/16, zapísanej na 
liste vlastníctva č.  1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jurajovi Peťkovi za účelom 
usporiadania záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Kúpna cena predstavuje čiastku ................................................................  37.750,- Sk, 

3. parc.č. 1127/103 zastavaná plocha s výmerou 51 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petre Peťkovej, rod. 
Peťkovej za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2. 

Kúpna cena predstavuje čiastku ..............................................................  12.750,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................... 100.250,- Sk,  
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i/        novovytvorená parc.č. 3546/18 ostatná plocha  s výmerou  94 m2, a  

                                 parc.č. 3546/20 ostatná plocha s výmerou  45 m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 30024552-182/99, aktualizovaným dňa 26.4.2004 
z pôvodnej parc.č. 3546, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti  Miroslavovi Kmeťovi a  manželke Vlaste Kmeťovej, rod. Janžovej za účelom 
usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................  34.750,- Sk,  

 

j/        novovytvorená parc.č. 1127/119 zastavaná plocha  s výmerou  79 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 22822178-7/2004 z pôvodnej parcely číslo 1127/60 
v k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti,   

          novovytvorená  parc.č. 1694/219 ostatná plocha s výmerou  8 m2, a 

                                  parc.č. 3545/35  ostatná plocha s výmerou 120 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-79/2003 z pôvodných parc.č. 1694/74, 
a 3545/1 v k.ú. Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti  Vladimírovi Kubovi a  manželke Marte Kubovej, rod. Tomšíkovej za účelom 
usporiadania záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  51.750,- Sk., 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov na uliciach Karpatská, Stromová, Puškinova, Sasinkova na 
sídlisku Noviny v Trenčíne, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 304/  
 
 
K bodu 4H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4H.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Orechové 

            novovytvorená parc.č. 738/2 zastavaná plocha s výmerou  3 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 10/04 z pôvodnej parc.č.738, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi Bartákovi, za účelom usporiadania 
pozemku pod jestvujúcim rodinným domom za dohodnutú kúpnu cenu  1.248,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  3.744,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Orechové pre Jaroslava Bartáka, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 305/  
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K bodu 4I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4I.  
 
Ide o: 

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

            parc.č. 2193/11 zastavaná plocha s výmerou  112 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 46/04 z pôvodnej parcely číslo 2193/1, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jánovi Vavrovi a manželke 
Ing.Zuzane Vavrovej, rod. Ondrlovej, za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome za 
dohodnutú kúpnu cenu  300,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  33.600,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín pre Ing. Jána Vavra a manž. Ing. Zuzanu 
Vavrovú, rod. Ondrlovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 306/  
 
 
K bodu 4J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4J.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľností  v k.ú. Trenčianske Biskupice -  

           pozemku parc.č.  1127/68 zastavaná plocha s výmerou  1145 m2,   

           budovy súpisné číslo 2538 na pozemku parc.č. 1127/68 (objekt Domu humanity     

                                             Slovenského červeného kríža), 

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

           novovytvorenej parc.č. 1127/121 zastavaná plocha s výmerou 4420 m2,  

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-033-04 z pôvodných parciel č. 1127/1 
a 1127/64, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Slovenskému červenému krížu, územnému spolku Trenčín, Stromová 5, 91101 Trenčín, 
za účelom  prevádzkovania Domu humanity za dohodnutú  kúpnu cenu  1,-Sk. 
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Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................... 1,- Sk  
 
Ing. Krátky požiadal, aby v kúpnej zmluve bolo zapracované, že Dom humanity bude 
poskytovaný Mestu Trenčín v prípade volieb a pod.  
 
Ing. Celler reagoval, že takto je to  predrokované. 
 
Ing. Lifka opäť vyzval občanov, ktorí chcú odkupovať majetky za účelom verejných služieb, 
aby sa prihlásili, pretože toto je druhý precedens, ako s ľahkosťou robiť všetky ďalšie predaje 
za 1,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčianske Biskupice pre Slovenský červený kríž, 
územný spolok Trenčín, Stromová 5, 911 01 Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 307/  
 
 
K bodu 4L. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4L.  
 
Ide o: 
- predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  -   pozemkov v k.ú. Trenčín,  
            parc.č. 1850/2  záhrada s výmerou  180 m2,   
            parc.č. 1851/1  záhrada s výmerou 366 m2, 
            parc.č. 1851/2  záhrada s výmerou 155 m2, 
            parc.č. 1852     záhrada s výmerou 1243 m2, a 
            parc.č. 1853     ostatná plocha s výmerou 234 m2, 
                                        celková výmera cca 2178 m2, 
ktorých výmera bude upresnená geometrickým plánom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 24.6.2004, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti spoločnosti s r.o. ADOZ, Pred poľom 8, 91101 Trenčín, za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu   za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje  .................................................. cca   3,267.000,- Sk. 
 
Ing. Krátky upozornil, že celková výmera nehnuteľností po upresnení geometrickým plánom 
je 2045 m2, pričom kúpna cena bude 3.067.500,- Sk.  
 
Ing. Lifka upozornil spracovateľov materiálu, aby vždy boli v majetkových prevodoch 
uvádzané stanoviská komisií.  Spýtal sa, kde nájde stanovisko finančnej a majetkovej komisie 
k tomuto prevodu. 
 
Ing. Celler reagoval, že stanoviská komisií sa môžu doplniť.  
 
Ing. Lifka doplnil, že podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej a majetkovej komisie sa mal 
pozemok odpredávať verejnou súťažou a takto mu to prezentovali i členovia komisie p. 
Fabová a MUDr. Szép. Spýtal sa, ako prebehla verejná súťaž.  
 
Ing. Krátky upozornil, že v zápisnici bol uvedený výber s tým, že tam mala byť investícia.  
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Ing. Lifka poprosil o predloženie zápisu zo zasadnutia finančnej a majetkovej komisie, na 
ktorej sa prerokovával tento majetkový prevod. Nepáči sa mu, keď sa komisia zbavuje svojich 
povinností a tieto presúva na mestskú radu, pretože pre neho je rada rovnakým orgánom ako 
komisia alebo VMČ  a taktiež jej rozhodnutie je len odporúčajúce a v predmetom materiáli 
chýba jej rozhodnutie. Tiež upozornil, že v materiáli chýba stanovisko VMČ. Na základe toho 
navrhol materiál stiahnuť, doplniť  a predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ s tým, že treba 
zohľadniť návrh finančnej a majetkovej komisie o ponukovom konaní.  
 
Ing. Celler podotkol, že takto predložený materiál bol schválený mestskou radou. 
 
P. Fabová potvrdila, že stanovisko finančnej a majetkovej komisie bolo – verejná súťaž a tiež 
požiadala predmetný materiál stiahnuť z rokovania.  
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – stiahnuť materiál z rokovania 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 7 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
B/ Hlasovanie o predloženom materiáli  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 2 proti, 7 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  -   
pozemkov v k.ú. Trenčín spoločnosti s r.o. ADOZ, Pred poľom 8, 911 01 Trenčín.  
/Uznesenie č. 308/  
 
 
K bodu 4M. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4M.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník – areál rozostavaného NS Kvetná : 
 
- novovytvor. parc.č. 2/30 zastavaná plocha s výmerou 395 m², odčlenená GP č. 11749555-
03-03 zo dňa 05.09.2003 z parc.č. 2/1,   
-  parc.č. 2/20 zastavaná plocha                    s výmerou   43 m˛,    
-  parc.č. 2/21 zastavaná plocha                    s výmerou   23 m˛,    
s celkovou výmerou cca ...............................................  461 m˛,     
 
v KN všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
prípravy územia pre investora LIDL, v.o.s. – výstavba obchodného centra a kruhového 
objazdu za kúpnu cenu 800,- Sk/m˛. Kupujúcim je INTERNACIONAL CONSULTING, 
s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, resp. plnej moci s investorom LIDL, v.o.s. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................... 368.800,-Sk. 
 

 38



Ing. Krátky poprosil doplniť uznesenie, že Mesto Trenčín odpredá nehnuteľnosť, ak 
spoločnosť LIDL predloží vlastníctvo k nehnuteľnostiam pre realizáciu stavby nákupného 
strediska.   
 
Ing. Lifka upozornil, že firma REALITY, ktorá vlastnila areál v.o.s. LIDL, požiadala 
o odkúpenie tohto istého pozemku v apríli 2004, avšak od Ing. arch. Mlynčekovej dostali 
odpoveď, že tento pozemok sa nebude predávať.  

Navrhol, aby v kúpnej zmluve bol uvedený ako predávajúci Mesto Trenčín a kupujúci 
LIDL, v.o.s. 

 
Ing. Celler vysvetlil, že fi Internacional Consulting je poverená spoločnosťou LIDL riešiť 
všetky veci v dotknutom území, sú na to doklady.  
 
Ing. Krátky doplnil, že je k dispozícii poverenie firme Internacional Consulting od v.o.s. 
LIDL sprostredkovať tento obchod.  
 
Ing. Lifka upozornil, že Mesto Trenčín minulý rok predalo v.o.s. LIDL pozemok (breh) v tej 
istej lokalite za 1500,- Sk/m2 a teraz predáva pozemok za 800,- Sk/m2.  
 
Ing. Krátky reagoval, že kúpna cena 800,- Sk/m2 odzrkadľuje aj to, že ide o výstavbu 
obchodného centra a kruhového objazdu, teda verejnej komunikácie.   
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku - v kúpnej zmluve uviesť ako predávajúceho Mesto Trenčín 
a kupujúceho LIDL, v.o.s. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 11 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
B/ Hlasovanie o predloženom materiáli  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 1 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Istebník – areál 
rozostavaného NS Kvetná pre investora LIDL, v.o.s. – výstavba obchodného centra a 
kruhového objazdu za kúpnu cenu 800,- Sk/m˛. Kupujúcim je INTERNACIONAL 
CONSULTING, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, resp. plnej moci s investorom 
LIDL, v.o.s., v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 309/  
 
 
K bodu 4N. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4N.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1528/120, zast. plocha vo výmere 18 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Ing. Zdenka Grepla za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
garážou 
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za kúpnu cenu        .....            800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....       14.400,- Sk. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  18 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Ul. kpt. Nálepku pre Ing. Zdenka Grepla, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 310/  
 
 
 
K bodu 4O. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4O.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4/4, zast. plocha vo výmere 182 m2 v k. ú. Trenčín 
odčleneného z pozemku parc. č. 4, zast. plocha vo výmere 503 m2 geometrickým plánom č. 
65/04 zo dňa 17.05.2004 pre HERBARIA, s.r.o. Trenčín, IČO 31443982 za účelom 
výstavby zázemia synagógy a realizácie zámeru „Zlatá ulička“ 
za cenu        .....         2.500,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....     455.000,- Sk 
 
Ing. Lifka sa spýtal predsedu finančnej a majetkovej komisie, či bolo zrušené jej uznesenie 
z apríla 2004, že Mierové nám. č. 3 sa nebude predávať a zostane v majetku mesta. 
 
Ing. Celler poznamenal, že finančná a majetková komisia zaujala v máji 2004 iné stanovisko 
ako v apríli 2004 k Mierovému nám. č. 3.   
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že z historického hľadiska ide o pozemok, ktorý by sa mal predávať za 
vyššiu cenu, ako je uvedená v návrhu na uznesenie. Z toho dôvodu navrhol cenu 5000,- 
Sk/m2.  
 
Ing. Celler reagoval, že v tejto lokalite má byť zrealizovaná výstavba objektu, ktorý má 
slúžiť  na to, aby Synagóga mohla byť využívaná ako kultúrno-spoločenské zariadenie.  
 
Ing. Krátky súhlasil s týmto odpredajom na finančnej a majetkovej komisii za podmienky, že 
to bude verejne prístupný pozemok a bude pre „Zlatú uličku“.  
 
Ing. Celler doplnil, že pozemok bude verejne prístupný, všetky okolité pozemky sú 
v súkromnom vlastníctve.  
 
MUDr. Sámel sa spýtal, či bol o tento pozemok jediný záujemca. Vie o tom, že v tejto 
lokalite bolo viacero záujemcov, ktorí boli ochotní investovať aj do výstavby „Zlatej uličky“. 
Z toho dôvodu navrhol, aby bol tento predaj uskutočnený výberovým konaním.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že do výstavby „Zlatej uličky“ môžu investovať len vlastníci pozemkov, 
sú to fyzické osoby a Ústredný zväz židovských náboženských obcí.  
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Ing. Lifka informoval, kto sú vlastníci pozemkov: p. Ivan Málek, vlastník vedľajšieho domu, 
ďalej majiteľ pohrebnej služby, Mesto Trenčín a Ústredný zväz židovských náboženských 
obcí. Upozornil, že HERBARIA je správcom židovského majetku, ale nevlastní ani jeden 
z vedľajších pozemkov. Druhá vec je, že tento dom v celistvosti chceli odkúpiť späť ľudia, 
ktorí ho nemohli vyreštituovať, boli ochotní realizovať aj „Zlatú uličku“.  
 
Ing. Celler vysvetlil že ľudia ho nemohli vyreštituovať preto, lebo im bol vyplatený.  
 
 
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – odpredať pozemok za cenu 5000,- Sk/m2 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 8 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
B/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Sámela – uskutočniť výberové konanie na tento pozemok 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 11 za, 10 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh MUDr. Sámela.  
 
 
C/ Hlasovanie o predloženom materiáli  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 4 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín pre HERBARIA, 
s.r.o. Trenčín, v  zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 311/ 
 
 
K bodu 4P. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4P.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 809/12, zast. plocha vo výmere 600 m2 v k. ú. 
Kubra pre Ľubomíra Uherku za účelom výstavby polyfunkčnej budovy 
za cenu        .....         1.000,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....     600.000,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku na Kubranskej ul. – za Billou v k.ú. Kubra 
pre Ľubomíra Uherku, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 312/ 
 
 
K bodu 4R. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4R. Upozornil, že predávajúci 
požaduje rovnakú cenu, za akú v danej lokalite predáva mesto pozemky, t.j. 1500,- Sk/m2, čo 
znamená zmenu celkovej kúpnej ceny na 162.000,-. Predávajúci si dal podmienku, aby to 
bolo uzatvorené do 15.8.2004 a nakoľko mesto nemá inú možnosť, ako prijať tento návrh, 
odporučil cenu 1500,- Sk/m2.  
 
Ide o: 

- kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. Trenčín - novovytvorená 

                      parc.č. 2264/131 zastavaná plocha s výmerou  108 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 31041833-025-04 z pôvodnej parcely číslo 2264/41, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 5630 ako vlastník Ing. Ľuboš Straka a manželka JUDr. 
Iveta Straková, rod. Kolníková v celosti, za účelom usporiadania pozemku pre rozšírenie 
jestvujúcej miestnej komunikácie za dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ....................................................  162.000,- Sk. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. Trenčín Ul. 
Pod Juhom pre Ing. Ľuboša Straku a manž. JUDr. Ivetu Strakovú, rod. Kolníkovú za 
dohodnutú kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 a celkovú kúpnu cenu 162.000,- Sk, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 313/ 
 
 
K bodu 4S. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy 

m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4S.  
 
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 01.07.2004, nasledovného nehnuteľného 
majetku, vo vlastníctve Mesta Trenčín : 

 

1 a) investičnú akciu - stavbu „Spojovací chodník medzi ul. M. Aurélia a Matúšova 
v Trenčíne – SO 01 – rekonštrukcia chodníka a schodov“, v obstarávacej hodnote  
............................................................................................................................... 614.800,-Sk,  

   b) (celý) pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín, pod uvedenou stavbou (LV č. 1) – 
parc.č. 3283, k.ú. Trenčín, s výmerou 306 m˛, v hodnote (500,-Sk/m˛) – spolu  : 153.000,-Sk. 
  

2 „Mobilná ľadová plocha – Vodník Trenčín“ v obstarávacej hodnote  
.................................................................................... 4,423.200,-Sk,  

3 a) investičnú akciu - stavbu „Chodník – ul. gen. Svobodu Trenčín“, v obstarávacej 
hodnote  ................................................................................... 814.206,01 Sk,  
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    b) pozemky v k.ú. Trenčín pod stavbou, uvedenou pod písm. a) tohto bodu, 
nasledovne (zaokrúhlene) : 

– časť parc.č. 2180/5   s výmerou 110 m˛ (prepojenie na ul. Bazovského),  

– časť parc.č. 2337/50 s výmerou 368 m˛,  

– časť parc.č. 2316/43 s výmerou   48 m˛,  

s celkovou výmerou ................................... 526 m˛, 

v celkovej hodnote (500,-Sk/m˛) ........................................................................... 263.000,-Sk, 
 
4 investičnú akciu – stavebnú úpravu  „Rekonštrukcia chodníka – Považská ul. 

1707“, v obstarávacej hodnote  ........................................................................... 125.576,-Sk, 
 
 
P. Babič požiadal v materiáli vypustiť v bode 2. „Vodník Trenčín“ a ostala by tam len 
mobilná ľadová plocha.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zverilo nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 1.7.2004 so zmenou navrhnutou p. Babičom.  
/Uznesenie č. 314/  
 
 
K bodu 4T. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 

Správa mestských lesov, m.p.o. Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4T.  
 
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,   do správy Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín, 
s účinnosťou od 01.07.2004, nasledovných nehnuteľností, vo vlastníctve Mesta Trenčín : 

 
1/ Pozemky v k.ú. Soblahov – areál chát Soblahov : 
 
a) parc.č. 3501/2 zastavané plochy s výmerou 1.964 m˛, 
b) parc.č. 3501/3 zastavané plochy s výmerou    400 m˛,   
c) parc.č. 3501/4 zastavané plochy s výmerou    266 m˛,   
d) parc.č. 3501/5 zastavané plochy s výmerou    108 m˛,   
e) parc.č. 3501/6 zastavané plochy s výmerou    103 m˛, 
f) parc.č.  3501/7 zastavané plochy s výmerou      61 m˛, 
g) parc.č. 3501/8 ostatné      plochy s výmerou  9.209 m˛, na ktorom sa nachádza asfaltové   
    ihrisko, 
h) parc.č. 3501/9 ostatné      plochy s výmerou  2.748 m˛, 
 
s celkovou výmerou ........................................ 14.859 m˛, 
 

 43



v KN všetky zapís. na LV č. 1172 v prospech vlastníka mesto Trenčín v celosti, 
v hodnote 500,-Sk/m² (pozemky boli v majetku mesta Trenčín k 01.01.2004), v celkovej 
hodnote ............................................................................................................. 7,429.500,-Sk, 
 
2/ Objekty a stavby v k.ú. Soblahov, na pozemkoch, uvedených v bode 1/ : 
 
a) súp.č. 21 na pozemku parc.č. 3501/3  v hodnote, ktorá bude upresnená znaleckým   
    posudkom a uvedená v protokole o zverení majetku, do správy SML, m.p.o., 
 
b) súp.č. 22 (chata pod Ostrým vrchom) na pozemku parc.č. 3501/4, v zostatkovej hodnote k   
    01.07.2004 ................................................................................................... 972.184,90 Sk, 
 
c) súp.č. 65 na pozemku parc.č. 3501/5 v hodnote, ktorá bude upresnená znaleckým  
    posudkom a uvedená v protokole o zverení majetku, do správy SML, m.p.o. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 
zverilo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy Správy mestských lesov, 
m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 1.7.2004, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 315/  
 
 
K bodu 4U. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. 

Základná škola,  L. Novomeského 10, Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4U.  
 
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, schválenými 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, majetku vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, L.Novomeského, Trenčín    
s účinnosťou od 01.07.2004 nasledovne:  
- nehnuteľný majetok Základnej školy ul. Saratovská, Trenčín k 30.06.2004: 

Trieda 1 – Budovy: v hodnote 4.887.701,- Sk 
Trieda 2 – Stavby : v hodnote    796.568,- Sk 

- hnuteľný majetok Základnej školy ul. Saratovská, Trenčín 
hodnota hnuteľného majetku bude upresnená v Protokole o prevzatí hnuteľného majetku  
vo vlastníctve Mesta Trenčín po inventúre k 30.06.2004 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

schválilo zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
škola L. Novomeského 10, Trenčín s účinnosťou od 1.7.2004, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 316/  
 

 
K bodu 4V. Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ v Trenčíne č. 156 zo dňa 29.10.1998 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4V.  
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Ide o:  
- zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 156 zo dňa 29.10.1998, 
ktorým schválilo predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. 
Trenčín, novovytvorené parcely číslo : 

 
2315/192 v celosti                           za kúpnu cenu 27.200,-Sk,     
2315/150 v podiele 1/119-ina a 
2315/213 v podiele 1/119-ina, obe za kúpnu cenu      363,-Sk, 
2315/209 v podiele 1/42  -ina a   
2315/210 v podiele 1/42  -ina, obe za kúpnu cenu   4.287,-Sk,  
2315/152 v podiele 1/119-ina,      
2315/212 v podiele 1/119-ina a 
2315/213 v podiele 1/119-ina, všetky za kúpnu cenu  66,-Sk,  
  

celková kúpna cena teda spolu predstavuje sumu 31.916,-Sk, slovom 
tridsaťjedentisícdeväťstošestnásť slovenských korún, Ing. Miroslavovi Stanislavovi a manž. 
Dagmar Stanislavovej rod. Krajňákovej, obaja bytom Halalovka 32, Trenčín. 
 
 

Lokalizácia nehnuteľností : garáže Vojenských stavieb – ul. Halalovka - Trenčín 
 

Zmena sa týka : 
 
1/ Predmetu predaja po schválení I. etapy obnovy katastra novým mapovaním 

(OKO I.), ktorý je aktualizovaný nasledovne : 
 

pozemok parc.č. 2315/192 v celosti,       t.j. 35,00 m² za kúpnu cenu 28.000,-Sk (800,-Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/150 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,47 m˛ za kúpnu cenu      141,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/213 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,67 m² za kúpnu cenu      201,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/209 v podiele 1/42  -ina, t.j.   3,38 m˛ za kúpnu cenu   1.014,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/210 v podiele 1/42  -ina, t.j. 11,09 m² za kúpnu cenu   3.327,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/152 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,08 m² za kúpnu cenu        24,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/212 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,08 m˛ za kúpnu cenu        24,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
pozemok parc.č. 2315/213 v podiele 1/119-ina, t.j.   0,07 m² za kúpnu cenu        21,-Sk (300,-
Sk/m˛), 
 

2/ Celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 31.916,-Sk, na ...................... 32.752,-Sk. 
 
Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 156 zo dňa 

29.10.1998, zostávajú nezmenené.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo zmenu časti 
uznesenia MsZ v Trenčíne č. 156 zo dňa 29.10.1998, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 317/  
 
 
 
K bodu 4W. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 236 zo dňa 26.2.2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4W.  
 
Ide o: 
- zmenu uznesenia MsZ č. 236 zo dňa 26.2.2004, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo ukončenie súdneho sporu vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod č.k. 12C 
171/00 medzi žalobcom p. Danielom Bučekom, bytom Ul. M. Bela 11, Trenčín a žalovaným 
Mestom Trenčín vo veci vyplatenia primeranej náhrady za zabratie časti pozemku 
mimosúdnym vyrovnaním a to zaplatením čiastky v prospech žalobcu vo výške 27.500,-Sk 
/čo predstavuje 500,-Sk/m2 za pozemok o výmere 55 m2/ a náhrady trov konania vo výške 
2.460,-Sk. 
 
Zmena sa týka: 
- výšky zaplatenia čiastky v prospech žalobcu z 27.500,-Sk /čo predstavuje 500,-Sk/m2 za 
pozemok o výmere 55 m2/ a náhrady trov konania vo výške 2.460,-Sk na 44.000,- /čo 
predstavuje 800,- Sk/m2 za pozemok o výmere 55 m2/ a úhrady trov konania každý v ˝. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 236 zo dňa 26.2.2004, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 318/ 
 
 
K bodu 4X. Postup – určenie kritérií pri predaji nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4X.  
 
Ide o: 
- postup pri predaji nasledovného nehnuteľného majetku mesta Trenčín:  
 

- objekt Čipra na Zlatovskej ul.  
-  stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
- objekt Putre na Legionárskej ul.  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
- objekt Mierové námestie č. 15  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
- objekt Mierové námestie č. 17  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
- obchodný dom Južanka  
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- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície.  
 
 
Ing. Lifka sa spýtal, prečo nie je v materiáli uvedené stanovisko finančnej a majetkovej 
komisie.  
 
Ing. Krátky zodpovedal, že finančná a majetková komisia dala stanovisko, že predať 
pozemky dražbou alebo výberom s možnosťou investície.  
 
Ing. Lifka poukázal na to, že finančná a majetková komisia dala stanovisko – dražba na 
všetkých 5 objektov, takže informácia Ing. Krátkeho je nesprávna.  
 
MUDr. Sámel uviedol, že jeho pozmeňujúci návrh sa bude týkať objektu na Mierovom  nám. 
č. 17.  Je komické uviesť, že predaj s podmienkou investície, pretože investovať do týchto 
budov je samozrejmosť, lebo sú na spadnutie. Nájomcovia, ktorí sú v nájomnom vzťahu 
v budove na Mierovom nám. č. 17, v minulosti vydražili túto budovu, aby mohli byť len 
nájomcovia týchto priestorov. Pravidelne platili nájom, nikdy s nimi nebol žiadny problém. 
Suma, ktorú investovali do týchto priestorov bez toho, že by mali nejakú istotu, že tento 
majetok prejde do ich vlastníctva, dosiahla 25 mil. Sk. Z toho dôvodu navrhol pozmeňujúci 
návrh v bode 4. objekt Mierové námestie č. 17 – predaj s uprednostnením súčasných 
nájomcov.  
 
Ing. Celler upozornil, že návrh MUDr. Sámela je v rozpore s príslušným VZN, ktoré hovorí, 
že nehnuteľnosť, stavba sa predáva výberovým konaním a z VZN bol vylúčená možnosť 
prednostného predaja nájomcom. Z tohto dôvodu nemôže dať hlasovať o tomto návrhu.  
 
P. Löbbová navrhla o každom objekte hlasovať zvlášť.  
 
MUDr. Szép podporil predložený návrh na uznesenie a neodporučil predať budovu 
nájomníkom, ktorú ju doviedli do takého stavu, v akom je.  
  
Ing. Lifka poznamenal, že VZN hovorí, že prednostné právo neexistuje. Mesto môže 
komukoľvek čokoľvek predať a poslanecký návrh mohol byť, že chceme predať tento objekt 
nájomníkom. Čo sa týka názoru MUDr. Szépa, Mesto Trenčín a Tebys, s.r.o. spravovali túto 
budovu, preto je v takom stave, v akom je. Tiež poukázal na to, že  sme predali i budovu 
Zlatokovu, ktorá bola zrekonštruovaná, tiež sme prednostne predali pílu, kde sme žiadali 
800,- Sk za 5000 m2 a tiež ju ľudia mali v nájme. 25 mil. Sk, ktoré sa vybrali z nájmu, keď 
mal vo výpožičke Tebys majetok, boli preinvestované do kotolní, tieto boli zhodnotené 
a potom boli lacno spätne od Tebysu predané. Zdôraznil, že z 25 mil. Sk vybratých za 
nájomné na Mierovom nám. č. 17 bola zrealizovaná len fasáda.  
 
Ing. Celler poznamenal, že na objekty musí byť vypísaná podľa VZN verejná súťaž, nemôže 
sa to predať nájomníkom. Reagoval, že do kotolní sa investovalo z toho dôvodu, že to bolo 
tak dohodnuté na základe zmluvy z roku 1993 a našťastie ten zmluvný vzťah skončil a vďaka 
tomu mesto môže s tými budovami nakladať. Ďalej poznamenal, že je rozdiel medzi pílou 
a pamiatkovo chránenou budovou v meste.  
 
P. Babič navrhol doplniť do uznesenia podmienku, že predmetné nehnuteľnosti sa budú 
predávať verejnou súťažou.  
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MUDr. Sámel navrhol, aby výberová komisia pri výberovom konaní na objekt Mierové nám. 
č. 17 zohľadnila investície, ktoré boli do tohto objektu investované súčasnými nájomcami. 
Podotkol, že kritériá výberového konania nie sú presne stanovené. Navrhol doplniť návrh na 
uznesenie takto: pri objekte Mierové nám. č. 17 pri výberovom konaní vo výberových 
kritériách zohľadniť finančnú čiastku, ktorú zaplatili nájomcovia na nájomnom za dobu 
nájmu. 
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Löbbovej – hlasovať o každom objekte samostatne  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 7 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Löbbovej.  
 
 
B/ Hlasovanie o návrhu p. Babiča – doplniť do uznesenia podmienku, že predmetné 
nehnuteľnosti sa budú predávať verejnou súťažou.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 4 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Babiča.  
 
 
C/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Sámela – pri objekte Mierové nám. č. 17 pri výberovom 
konaní vo výberových kritériách zohľadniť finančnú čiastku, ktorú zaplatili nájomcovia na 
nájomnom za dobu nájmu 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10  za, 8 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh MUDr. Sámela.  
 
 
D/ Hlasovanie o jednotlivých objektoch:  
 

- objekt Čipra na Zlatovskej ul.  
-  stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, schválilo Postup pri predaji nehnuteľného majetku mesta Trenčín takto:  
- objekt Čipra na Zlatovskej ul.  
-  stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  
 
 
- objekt Putre na Legionárskej ul.  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania,  

schválilo Postup pri predaji nehnuteľného majetku mesta Trenčín takto:  
2) objekt Putre na Legionárskej ul.  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny  
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- objekt Mierové námestie č. 15  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 5 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo Postup pri predaji nehnuteľného majetku mesta Trenčín takto:  

3)  objekt Mierové námestie č. 15  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
 

- objekt Mierové námestie č. 17  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 8 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, schválilo Postup pri predaji nehnuteľného majetku mesta Trenčín takto:  
- objekt Mierové námestie č. 17  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  
 
 
- obchodný dom Južanka  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície.  

  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 3 proti, 6 sa zdržalo 

hlasovania, schválilo Postup pri predaji nehnuteľného majetku mesta Trenčín takto:  
- objekt Mierové námestie č. 17  
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície  

/Uznesenie č. 319/ 
 
 
K bodu 4Y. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy:  

- Základná škola v Trenčíne, Novomeského č. 10, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Saratovská ul., Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Východná ul. č. 9, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony č. 1, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, P. Bezruča č. 66, Trenčín 

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Y.  
 
Ide o:  
 
- zverenie do správy:   

 
- Základnej školy v Trenčíne, Novomeského č. 10, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
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- Základnej školy v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Saratovská ul., Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Východná ul. č. 9, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, Dlhé Hony č. 1, Trenčín 
- Základnej školy v Trenčíne, P. Bezruča č. 66, Trenčín 

 
hnuteľného majetku mesta Trenčín a to: 
 
názov     počet ks  inv.č.  cena v Sk/ks 
mobilné telefóny Nokia 3510i    10  118/038 – 047     2, 20 Sk 
          Spolu: 22,00 Sk 
 
pre každého riaditeľa vyššie uvedených škôl. Mobilné telefóny boli zakúpené za účelom 
zefektívnenia komunikácie riaditeľov so zriaďovateľom a z dôvodu výhodných 
ekonomických podmienok pri komunikácii cez zvoleného operátora. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, zverilo 
hnuteľný majetok Mesta Trenčín do správy:   

- Základná škola v Trenčíne, Novomeského č. 10, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Kubranská cesta, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Študentská č. 3, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Na Dolinách č. 27, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Saratovská ul., Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Veľkomoravská ul., Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Východná ul. č. 9, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony č. 1, Trenčín 
- Základná škola v Trenčíne, P. Bezruča č. 66, Trenčín 

v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 320/  
 
 
K bodu 4Z. Návrh na vyňatie zvereného hnuteľného majetku Mesta Trenčín zo správy 

Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. a na zverenie hnuteľného majetku 
Mesta Trenčín do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o.  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Z.  
 
Ide o:  
1/ vyňatie   
 
 zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. nasledovného hnuteľného 
majetku Mesta Trenčín: 
 
názov      inv.č.  obstar. hodnota       zostatk. hodnota 
motorové vozidlo Škoda 1203, 6/444/3151 45.116,00 Sk     0,00 Sk 
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EČV TNB-99-53 
 
zverený protokolom č. 614/2002 z 13.12.2002, uznesením MsZ č. 191 zo dňa 24.10.2002. 
Motorové vozidlo je po znížení stavu počtu zamestnancov strediska služieb škole pre Školské 
zariadenia, m.r.o. Trenčín prebytočné. 
 
2/ zverenie   
 

do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. vyššie uvedený majetok Mesta  
Trenčín: 
 
názov      inv.č.  obstar. hodnota       zostatk. hodnota 
motorové vozidlo Škoda 1203, 6/444/3151 45.116,00 Sk     0,00 Sk 
EČV TNB-99-53 
 
s účinnosťou od 1.5.2004, nakoľko Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. má záujem 
o využitie uvedeného vozidla.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za: 

- vyňalo zo správy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. hnuteľný majetok, 
v zmysle predloženého návrhu.  

- zverilo do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. hnuteľný majetok 
s účinnosťou od 1.5.2004, v zmysle predloženého návrhu.  

/Uznesenie č. 321/  
 
 
K bodu 4Ž. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy:  

- Centrum voľného času, Hviezdoslavova ul., Trenčín  
- Základná umelecká škola, Trenčín  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Ž.  
 
Ide o:  
- zverenie do správy: 

 
- Centra voľného času, Hviezdoslavova ul., Trenčín 
- Základnej umeleckej školy, Trenčín 

 
názov     počet ks  inv.č.  cena v Sk/ks 
mobilné telefóny Nokia 3510i    2  118/049 – 050     2,25 Sk 
          Spolu:  4,50 Sk 
 
pre každého riaditeľa vyššie uvedenej školy a zariadenia. Mobilné telefóny boli zakúpené za 
účelom zefektívnenia komunikácie riaditeľov so zriaďovateľom a z dôvodu výhodných 
ekonomických podmienok pri komunikácii cez zvoleného operátora. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zverilo hnuteľný majetok do 
správy Centra voľného času, Hviezdoslavova ul., Trenčín a do správy Základnej 
umeleckej školy, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
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/Uznesenie č. 322/  
 
 
K bodu 4AA. Návrh na odpredaj demontovaných svietidiel
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4AA. Požiadal do návrhu na uznesenie 
doplniť 20,- Sk/ ks bez DPH.  

 
Ing. Lifka sa spýtal, prečo sa tu prerokováva vec, ktorá ma hodnotu 20,- Sk.  
 
Ing. Krátky vysvetlil, že súhrne ide asi o 4700 svietidiel a nastal stav, že mesto ich nemalo, 
kde uskladniť.   
 
Ing. Lifka sa informoval, aké sú zámery s fi ASEMID.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že mesto má uzatvorenú zmluvu s fi SIEMENS a pre túto firmu 
vykonáva určité práce na základe ich zmlúv firma ASEMID, ktorá priamo demontuje 
svietidlá.  
 
Ing. Lifka navrhol odpredať demontované svietidlá fi SIEMENS, aby si mesto nerozširovalo 
zmluvné vzťahy.  

 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – aby kupujúcim demontovaných svietidiel za cenu 20,- 
Sk/ks bola fi SIEMENS Bratislava  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 7 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku 
 
 
B/ Hlasovanie o predloženom materiáli s doplnkom Ing. Krátkeho 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo odpredaj demontovaných svietidiel za cenu 20,- Sk/ks bez DPH.  
/Uznesenie č. 323/  
 
 
K bodu 4AB. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

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

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4AB.  
 
I.  
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2496 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 6, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6128, pozemku zast. parc. č. 2337/30 o 
výmere 377 m2, zapísaného na LV č. 6128, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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- byt č. 12 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

74/2264 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
32.130,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.145,- Sk  
Márii Šťastnej.  
Kúpna  cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených 30 %, t.j. 9.639,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.812,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2496 na Ul. M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo odpredaných 31 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2496 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2496". 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 1188 v 
Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 33, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5889, pozemku zast. parc. č.  1871 o 
výmere 2280 m2,   zapísaného na LV č. 5889, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

- byt č. 34 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu  61/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu 9.236,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 15.070,- Sk     
Jozefovi Tekulovi. 

       Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 62 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 1188 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel Zmluvu 
o výkone správy.  
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2672 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo 5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5953,  pozemku zast. parc. č. 2175/6 o 
výmere 434 m2, zapísaného na LV č. 5953, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

- byt č. 16 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti a spoluvlastníckeho podielu  31/2284 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  8.481,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.930,- Sk   
Jozefovi Frankovi. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu  bolo  
zaplatených 30 %, t.j. 2.544,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.969,- Sk. 
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V dome súp. č. 2672  Ulica Novomeského  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 36 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2672 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2672". Kupujúci vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1158 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601, pozemku zast. parc. č. 1863 o 
výmere 1131 m2, zapísaného na LV č. 6601, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

- byt č. 16  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
29/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
6.317,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7.025,- Sk  Anne Šubovej.      
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúca poverila výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku Tebys, spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela 
zmluvu o výkone správy. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 320 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 17,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437, pozemku  zast. parc. č. 635/12 o 
výmere 1776 m2 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 m2, zapísaných 
na LV č. 1437, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
  

- byt č. 10  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  
82/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
30.223,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 35.555,- Sk   
Vladimírovi Královi a manž. Ivane Královej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 46 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2444 v 
Trenčíne, Ulica Mateja Bela, orientačné číslo 55, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6372, pozemku zast. parc. číslo 2315/13 o 
výmere 377 m2, zapísaného na LV č. 6372, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

- byt č. 26 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
73/2253 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
35.477,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.130,- Sk Mgr. Oľge 
Kajabovej.  

           Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
           zaplatených 30 %, t.j. 10.643,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.760,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2444  Ulica M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2444 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2444". 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 686 v 
Trenčíne, Ulica Pádivého, orientačné číslo  5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2472, pozemku zast. parc. č.  644/1 o 
výmere 221 m2,   zapísaného na LV č. 2472, k. ú. Kubra, na Správe katastra Trenčín 
 

- byt č.  18  pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho               
podielu 35/964 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu  20.511,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.015,- Sk    
Jane Kráľovej.       
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  

           zaplatených 30 %, t.j. 6.153,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.872,- Sk. 

 
V dome súp. č. 686  Ulica  Pádivého  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 686 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 686". 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. 
 
 
VIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1454 v 
Trenčíne, Ulica M. Rázusa, orientačné číslo 5, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3577, spoluvlastníkom pozemku zast. parc. 
č. 1627/5 o výmere 1190 m2, zapísaného na LV č. 6569, k. ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
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- byt č. 8  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 
48/816 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu cenu 
371.310,- Sk (vrátane pozemku)   
Ing. Jozefovi Zajacovi a manž. Mgr. Patrícii Zajacovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

Finančná a majetková komisia MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 27.04.2004 
odporučila odpredaj bytu. 
Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ v Trenčíne dňa 30.03.2004 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 13.05.2004.  
 
V dome súp. č. 1571  Ulica Hurbanova je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1454 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1454“. 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. 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2 nachádzajúcej sa v dome súp. č. 310 v Trenčíne, Ul. Bavlnárska, orientačné č. 1 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk,  spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 659 o výmere 
505 m2, na ktorom je dom postavený,  priľ. pozemku zast. parc.č. 658/4 o výmere 652 m2 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemkoch 
v rozsahu 16/1058, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1847, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín; ďalej spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 658/5 o výmere 525 m2 
(vjazd do garáží) a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v rozsahu 16/228 za dohodnutú 
kúpnu cenu 20.463,- Sk, nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1848, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín  
Ing. Pavlovi Uherkovi a manž. Anne Uherkovej, bytom Trenčín, Bavlnárska 310. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch vo výške 70.463,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 310, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz boli odpredané 3  garáže, 
po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 310 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 8 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. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 6, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,53 
m2 nachádzajúcej sa v dome súp. č. 314 v Trenčíne, Ul. Bavlnárska, orientačné č. 6 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk,  spoluvlastníckeho pozemku zast. parc.č. 614 o výmere 
481 m2, na ktorom je dom postavený,  priľ. pozemkov zast. parc.č. 613/3 o výmere 656 m2, 
zast. parc.č. 613/5 o výmere 145 m2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
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a spoločných zariadeniach a  pozemkoch v rozsahu 16/1078, nehnuteľnosti sú zapísané na LV 
č. 1566, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín; ďalej spoluvlastníckeho pozemku zast. 
parc.č. 613/4 o výmere 373 m2 (vjazd do garáží) a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v rozsahu 17/226 za dohodnutú kúpnu cenu 17.997,- Sk, nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 
1578, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín  
Dušanovi Capákovi a manž. Gabriele Capákovej, bytom Trenčín, Bavlnárska 314.  
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch vo výške 67.997,- 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. 314, Ul. Bavlnárska sa nachádza 12 garáží, doteraz boli odpredané 4  garáže, 
po schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 314 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 7 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 – garáže č. 3, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 22,60 
m2, nachádzajúcej sa pod obytným domom súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 
9, 11, spoluvlastníckeho podielu 23/1021 na spoločných častiach a zariadeniach domu za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a na pozemku zast. parc.č. 81/1 o výmere 398 m2, na 
ktorom je dom postavený, za dohodnutú kúpnu cenu 4.402,- Sk  
Ing. Borisovi Korčákovi a manž. Renáte Korčákovej, bytom Trenčín, Kožušnícka 87. 
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2015, k.ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 54.402,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 33/2004.  
 
2. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 9, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,40 
m2, pristavenej pri obytnom dome súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 9, 11 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a pozemku zast. parc.č. 81/3 o výmere 20 m2 za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.000,- Sk  
Jane Krúpovej, bytom Trenčín, Považská 68. 
Nehnuteľnosti sú zapísané – dom na LV č. 2015, pozemok na LV č. 1, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 60.000,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 37/2004.  
 
3. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 10, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,40 
m2 pristavenej pri obytnom dome súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka , orient. č. 9, 11 za 
dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk a na pozemku zast. parc.č. 81/4 o výmere 20 m2  za 
dohodnutú kúpnu cenu 10.000,- Sk  
Ing. Ladislavovi Dvorskému a manž. Valérii Dvorskej, bytom Trenčín, Partizánska 8. 
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Nehnuteľnosti sú zapísané – dom na LV č. 2015, pozemok na LV č. 1, k.ú. Zlatovce, na 
Správe katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 60.000,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 35/2004.  
V dome súp.č. 87, Ul. Kožušnícka sa nachádza 8 garáží, doteraz boli odpredané 2 garáže, po 
schválení odpredaja týchto 3 garáží, zostanú v dome súp.č. 87 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 
garáže. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu, garáže a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou pristúpenia k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov bytov v dome. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín pod bodmi I. – XI., v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 324/  
 
 
K bodu 5. Návrh riešenia vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica  
   
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 5.  
 Uviedol, že mesto Trenčín má od roku 1998, kedy sa schválil územný plán sídelného 
útvaru mesta Trenčín, v lokalite na Bratislavskej ul. na Zámostí schválené vytvorenie 
priemyselnej zóny, ktorá nadväzuje na historickú priemyselnú časť, ktorá bola budovaná 
v minulých rokoch na Zámostí. Na aprílovom zasadnutí MsZ sa schválilo rozšírenie tohto 
územia  až po novobudovanú čistiareň odpadových vôd, čím sa vymedzil rozmer tomuto 
územiu cca 110 ha, pričom daná lokalita je zanesená aj v územnom pláne vyššieho územného 
celku a v územnoplánovacej dokumentácii na úrovni SR. Zároveň je toto územie zaradené 
ako prioritný park z hľadiska SR, pričom sa nachádza na zozname 17-tich takýchto lokalít, 
kde je možné na základe tohto zoznamu sa uchádzať aj o prípadnú podporu zo štátneho 
rozpočtu pri zriaďovaní parkov. Vzhľadom k tomu, že v poslednom období je táto záležitosť 
medializovaná, na Slovensko prichádza veľa investorov, jednak z titulu toho, že  v Trnave a v 
Žiline sa budujú veľké investície strategického významu. Z toho dôvodu začali naše mesto 
navštevovať viaceré spoločnosti, ktorým odporučila agentúra SARIO navštíviť túto lokalitu 
vzhľadom na to, že sa nachádza priamo pri diaľnici a je takmer v strede medzi Trnavou 
a Žilinou. V poslednom období registrujeme zvýšený záujem investorov, ktorých 90 % súvisí 
s automobilovým priemyslom a sú aj takí, ktorí chcú v tejto oblasti vyrábať iné komodity 
napr. z oblasti spotrebnej elektroniky.  

V materiáli je popísaná štruktúra tohto projektu, ktorý by mal byť realizovaný 
podobným princípom ako zatiaľ všetky fungujúce priemyselné parky na Slovensku, to 
znamená, že mesto Trenčín založí spol. s r.o. s názvom Trenčín Invest, ktorá bude mať troch 
konateľov, z toho dvoch za Mesto Trenčín  a jedného za J&T GLOBAL, developerskú 
spoločnosť, ktorá potom bude pokračovať po získaní pozemkov a vybudovaní infraštruktúry 
v realizácii a budovaní priemyselného parku.  
 Investori, ktorí prichádzajú do tejto lokality priemyselného parku z hľadiska vzťahu 
k pôde, výrobným priestorom sa delia na skupiny. Jedna sú takí, ktorí si chcú prenajímať 
výrobné haly, ktoré pre nich developer, alebo spoločnosť, ktorá bude prevádzkovať 
priemyselný park, na ich požiadavky postaví a potom na základe dlhodobého nájmu si ich 
bude prenajímať. Druhá skupina sú tí, ktorí si chcú kúpiť pozemok vrátane infraštruktúry s 
možnosťou pripojiť sa na inžinierske siete a z toho dôvodu prichádza do tohto územia 
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developer, ktorý z vlastných prostriedkov vybuduje takéto kapacity, ktoré sa budú následne 
prenajímať.  
 Spoločnosť, ktorá je v tomto projekte pomenovaná, prevádzkuje, alebo buduje 
priemyselné parky na Záhorí, logistický park v Trnave, ktorý súvisí s Peugeotom, tiež buduje 
priemyselný park v Dubnici nad/Váhom. Vlastníctvo  k pôde, ktorého sa priemyselný park 
dotýka je také, že je tam cca 345 vlastníkov, z toho cca 1/3 vlastní Slovenský pozemkový 
fond.  Po založení spoločnosti Trenčín Invest pristúpi táto spoločnosť k vykupovaniu 
pozemkov, získaniu pozemkov Slovenského pozemkového fondu a začnú sa rokovania 
s konkrétnymi fyzickými osobami a postupne by mal byť tento park začať byť budovaný tak, 
aby tí investori, ktorí prichádzajú v súvislosti s automobilkami, mohli koncom roka 2006 
začať reálne vyrábať tak, aby mohli byť subdodávatelia pre automobilky. Za mesto Trenčín sú 
navrhnutí konatelia – zástupca primátora Ing.  Anton Boc a predseda finančnej a majetkovej 
komisie Ing. Ján Krátky.  
 
Ing. Sýkorčin poznamenal, že nemá nič proti predloženému návrhu, chce len, aby mesto 
Trenčín nezabudlo na Telovýchovnú jednotu Záblatie a bol by veľmi rád, keby si primátor 
zobral za svoje, aby činnosť, ktorá tam veľmi dobre funguje, nebola zabrzdená tým, že sa 
zaberie ihrisko aj so šatňami skôr, akoby sa pristúpilo k nejakému novému riešeniu.  
 
Ing. Celler reagoval, že ihrisko v územnom pláne neexistuje, nemalo by tam zostať, ale 
keďže je majetkom mesta a keď sa špeciálne  bude schvaľovať predaj toho pozemku 
spoločnosti Trenčín Invest,  pri tomto majetkom prevode  budú musieť byť tieto veci ošetrené 
a samozrejme sa počíta s tým, že náhradné športovisko bude musieť byť v tej lokalite 
vybudované, či už v Záblatí alebo medzi Zlatovcami a Záblatím.  
 
Ing. Boc doplnil do návrhu uznesenia bod 4. ku dňu možného prevodu obchodného podielu 
vykonať odborný audit v spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o.  
 
MUDr. Sedláček sa vyjadril, že nemá nič proti vytvoreniu priemyselného parku a víta, aby 
sme mali priestor na priemyselný park, má však zásadné výhrady voči materiálu a nemôže ho 
podporiť pre niekoľko závažných vecí.  

Podľa obchodného, občianskeho zákonníka, čo sa týka predložených materiálov, 
chýba v nich analýza vlastníckych vzťahov v danej lokalite, nevieme koľko ideme vykupovať 
pozemkov, akú výmeru, v akej predpokladanej cene, či je časový horizont reálny, či tam už 
boli znalecké posudky, viď problém so Žilinou, teda asi akú  hodnotu majú pozemky. Ďalej 
zmluva je jednostranne nevýhodná pre mesto, pretože je tam 3x penalizácia 20 mil. Sk. Tiež 
Ing. Krátky je šéf útvaru a tu je navrhnutý ako konateľ spoločnosti, ide o konflikt záujmov, 
nemôže figurovať v takejto spoločnosti. Obsah zmluvy nie je reálny, treba vymedziť 
kompetencie, napr. kto je valné zhromaždenie?, pán primátor alebo MsZ?, je možné zmluvou 
o budúcej zmluve spraviť prevod majetku?, to je jedno, či sú to podiely v s.r.o., alebo si musí 
k tomu znova zasadnúť MsZ a odhlasovať takýto prevod, lebo mesto má len 2 orgány a tu 
vôbec nie je dané, kto je valné zhromaždenie. Následne poukázal na ďalšie záležitosti, ktoré 
mu nie sú jasné a s ktorými nesúhlasí.  Materiál sa mu nepáči, je nešpecifický, nie je z neho 
nič jasné a vôbec nie je jasné, kto materiál vypracoval, aj keď ho predkladá primátor mesta.  
  
Ing. Celler vysvetlil, že materiál vypracovalo Mesto Trenčín, právnici a predkladá ho on ako 
primátor. Čo sa týka toho, kto je valné zhromaždenie, takisto ako pri všetkých iných 
obchodných spoločnostiach, kde je mesto účastníkom bez rozdielu na podiel, je štatutár valné 
zhromaždenie. Čo sa týka toho, čo má byť predmetom výkupu, je tam odvolávka na prílohu, 
na špecifikáciu pozemkov, je k tomu zoznam vlastníkov a je tam uvedené, že sa bude 
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vykupovať podľa znaleckého posudku. Sú tam dané všetky relevantné informácie. Na to, aby 
sa to mohlo začať diať, musíme založiť spoločnosť Trenčín Invest, ktorá v tom bude konať. 
Valné zhromaždenie bude odsúhlasovať veci, ktoré sú tam spomenuté a v prípade, že by 
nastalo to, že jeden z 3 sa zasekne, začína konať valné zhromaždenie, preberá funkcie, ktoré 
ináč prináležia konateľom. Aj tieto veci sú po právnej stránke ošetrené, tvorilo sa to niekoľko 
mesiacov a nemôžeme tvrdiť, že je to divné. Je to model, ktorý sa dnes takýmto spôsobom 
uplatňuje v iných mestách. 
 
MUDr. Sámel sa vyjadril, že materiál sa mu zdá byť tiež vágny a uniká mu zmysel 
niektorých vecí. Zaujíma ho, či je s.r.o. Trenčín Invest sama schopná dostať dotáciu od štátu. 
Ak áno, uniká mu zmysel ďalšej spolupráce alebo vytvárania záväzkov s ďalšou 
organizáciou, ak nevieme, čo v priemyselnom parku ideme podnikať, pretože niektorých 
investorov zaujíma len pozemok a to, aby boli čo najbližšie siete. My dnes nevieme, či 
budeme budovať haly. Pri Novom meste nad/Váhom vyrástol podnik Hela, prebiehajú tam 
zemné práce pre ďalšiu firmu a minimálne 3 ďalšie tam idú vyrásť a pochybuje, že by mali 
takéto projekty, takéto spolupráce, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku zbytočne 
vynaloženou námahou a financiami a tie firmy tam prišli tak či tak. Pokladá za nie celkom 
rozumné v súvislosti so skúsenosťami so Žilinou, že sa takto vyšlo s materiálom a potom 
môžeme čakať, že vlastníci pozemkov pôjdu s cenami hore.  
 
Ing. Celler reagoval, že súkromného developera musíme mať preto, lebo na vybudovanie 
parku treba miliardy korún. Osobne rokoval minimálne s 15 zahraničnými spoločnosťami za 
posledné 2 mesiace, ktoré sa zaujímajú o túto lokalitu a približne 60 % z nich si chce 
prenajímať priestory, nechce byť vlastníkom pôdy, aby sa možno za 20 rokov mohli zbaliť 
a ísť inde.  Toto treba rešpektovať a je potrebné, aby sem prišiel finančný partner, ktorý to 
vybuduje, pretože 1 ha znamená možno 120 miliónov preinvestovania do hál. Toto nie je 
úloha mesta, chceme tam vytvoriť podmienky na to, aby sa to zrealizovalo, pretože 
potrebujeme developera. Okrem toho, že tam budú zamestnaní ľudia, budeme mať z toho aj 
to, že tam bude nabiehať daň z nehnuteľnosti, ktorá na takomto území pri takejto 
predpokladanej zastavanosti, sa bude možno pohybovať na úrovni cca 50 mil. Sk ročne. 
Musíme najskôr urobiť takýto krok a potom ísť rokovať s vlastníkmi pôdy. Snaha 
predstaviteľov s.r.o. Trenčín Invest je nakúpiť čo najlacnejšie aj z toho dôvodu, že sme 
priamo v konkurencii s Dubnicou nad/Váhom, Novým mestom nad/Váhom, keďže nie sú 
krajské mestá, tam je cena pôdy lacnejšia. Určite budú názory vlastníkov iné a či bude 
vyvlastnenie, to nie je automatické, závisí to od toho, či je to zo zákona významná investícia, 
ktorá je ohraničená sumou 1 miliarda Sk, alebo je to strategická investícia, čo však nie je, také 
sú len 2 a to v Trnave a Žiline.  Je otázka, či sa podarí ísť až na tento krok, možno nie úplne 
optimálny z hľadiska vlastníckych vzťahov, ale minimálne plochou, ktorá je vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu, čo je cca 34 ha, vieme odštartovať priemyselný park 
a postupne to riešiť na celom území. Do roka tam určite budú investori, ktorí budú reálne na 
34 ha pôdy, pretože zo zákona to môže dať Slovenský pozemkový fond iba mestu.  
 
Ing. Krátky vysvetlil, že v tomto území nemá žiadny vlastnícky vzťah a nevie o tom, že by 
mal. Pokiaľ sa týka jeho ako podielnika v tzv. urbáre, je zapísaná na liste 1793, ktorý 
súčasťou tohto nie je a v tomto je členom výboru podpredseda a nie predseda. Nemá konflikt 
záujmov, takže nič mu nebráni v tomto vzťahu. Naopak si myslí, že pozemkové vzťahy mu 
hovoria o tom, že sa nimi zaoberá a mohol by byť prínosom.  
 Tento projekt cíti tak, že je potrebný v meste, je ho potrebné zrealizovať, pretože 
prinesie pre mesto zamestnanosť a úžitok aj vo forme daní. Pokiaľ ide o projekt, mesto musí 

 60



byť zainteresované minimálne vo vzťahu k pôde, ktorá je v Slovenskom pozemkovom fonde 
a byť koordinátorom celej činnosti a z toho dôvodu musí byť mesto pri začiatku a započatí.  
 
Ing. Lifka sa domnieva, že všeobecne panuje v spoločnosti mienka, že priemyselné parky sú 
dobrá vec, že je to to pravé, ale podľa neho nedotované  priemyselné parky, ktoré vznikajú 
spontánne, sú pravé.  Keď sa tento proces pripravoval niekoľko mesiacov, bol by býval rád, 
keď bol ešte členom finančnej a majetkovej komisie, keby sa bolo o tom niečo hovorilo a aby 
poslanci vedeli na týchto veciach participovať. Vytýka jedinú vec, prečo páni Jakabovič 
a Tkáč sú ako jediní, ktorí boli o toto požiadaní, keď developerov je viac. Považuje možno aj 
za správne, keď štát chce dať niekomu dotáciu, prečo je to robené práve cez mesto, prečo tie 
vybrané spoločnosti, ktoré raz tie dotácie môžu získať, nedostávajú ich priamo a prečo do 
toho zaťahujú nás. Zvyčajným pravidlom je, keď sa povie, že tu bude park, vzrastú ceny 
pozemkov a každý sedliak, ide o pozemky, ktorých je asi 364, ich chce predať drahšie. Toto 
je jedným z problémov. Má pripomienky, ktoré rozložil do 11 bodov:  
Vzťahy Trenčín Invest, majetok mesta Trenčín a záväzky mesta Trenčín:  

o Mesto Trenčín vloží do Trenčín Invest, s.r.o. jedine základné imanie vo výške 
200 tis. Sk. Mesto Trenčín nebude ručiť za žiadne úvery spojené s činnosťou 
Trenčín Invest, s.r.o. Žiadne ďalšie finančné majetkové a nemajetkové vklady 
nie sú plánované.  

o Bankové úvery pre Trenčín Invest, s.r.o. poskytované Jakabovič&Tkáč, môžu 
byť prijaté len za podmienok na bankovom trhu bežných a porovnateľných 
(úroková sadzba, odmeny pre banku, bežné cenníkové bankové úkony). 
Zmluvy uzavierané Trenčín Invest, s.r.o. s tretími stranami musia byť výhodné.  

o Mesto Trenčín podpíše predkupnú zmluvu v dobrej viere a záväzne informuje 
konateľov, že úvery pre Trenčín Invest, s.r.o.  budú ručené len majetkom 
nadobúdaným Trenčín Invest, s.r.o..  

o Mesto Trenčín dá vypracovať právnu analýzu možných rizík v tomto bode 
programu prerokovaného postupu vzhľadom na:  

- vzhľadom na rozhodnutie kolektívneho orgánu a trestoprávnej 
zodpovednosti a   

- konania Trenčín Invest, s.r.o.  
renomovanej právnickej kancelárii, navrhol kanceláriu Dr. Čarnogurského do 
30.7.2004. 

o Mesto Trenčín dá vypracovať ekonomickú analýzu možných priamych 
a nepriamych ziskov tohto podniku do 30.7.2004.  

Riadenie a transparentnosť procesu:  
o Trenčín Invest, s.r.o. ako mestský majetok a ako firma zabezpečujúca verejné 

blaho (až do zmeny vlastníka) bude poskytovať všetky informácie o svojej 
činnosti v duchu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

o Štvrtým konateľom s rovnakými právomocami Trenčín Invest, s.r.o. bude p. 
Ľubomír Sámel.  

o Trenčín Invest, s.r.o. bude účtovaný medzinárodne uznávanou externou 
účtovnou firmou, ktorá nemá majetkové prepojenie s firmami a ľuďmi zo 
skupiny Jakabovič&Tkáč a rovnako firmy tejto skupiny nie sú jej klientom. 
Trenčín Invest, s.r.o. bude auditovaná medzinárodne uznávanou audítorskou 
firmou, ktorá nemá prepojenie s J&T ani jej klientom (medzinárodne uznávané 
účtovné audítorské firmy).   

 
 
Etika:  

 61



9. Trenčín Invest, s.r.o. bude rokovať s vlastníkmi pozemkov a pozemky nadobúdať 
obchodnou dohodou. Akékoľvek iné praktiky voči občanom sú vylúčené.  
10. Trenčín Invest, s.r.o. nebude mesto ani jeho organizácie využívať na outsorcing 
a bude slúžiť len svojmu účelu.  
11. Mesto Trenčín pripraví  úľavy na dani z nehnuteľnosti pre klientov tohto parku.  

 
Ing. Celler poznamenal, že mesto Trenčín neplánuje úľavy na daniach z nehnuteľnosti, 
nepozná také rozhodnutie mesta Trenčín. Čo sa týka nakladania s majetkom, ručenie za 
spoločnosť Trenčín Invest, atď. to by museli byť samostatné uznesenia.  
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Boca – doplniť do uznesenia bod 4. ku dňu možného prevodu 
obchodného podielu vykonať odborný audit v spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh Ing. Boca. 
 
 
B/ Hlasovanie o návrhoch Ing. Lifku rozložených do 11 bodov:  
 
1.  Mesto Trenčín vloží do Trenčín Invest jedine základné imanie vo výške 200 tis. Sk. Mesto 
Trenčín nebude ručiť za žiadne úvery spojené s činnosťou Trenčín Invest, s.r.o. Žiadne ďalšie 
finančné majetkové a nemajetkové vklady nie sú plánované.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 8 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 1.  
 
 
2. Bankové úvery pre Trenčín Invest, s.r.o.  poskytované Jakabovič&Tkáč, môžu byť prijaté 
len za podmienok na bankovom trhu bežných a porovnateľných (úroková sadzba, odmeny pre 
banku, bežné cenníkové bankové úkony). Zmluvy uzavierané Trenčín Invest s tretími stranami 
musia byť výhodné.  
 
Ing. Celler podotkol, že úverovú zmluvu bude odsúhlasovať valné zhromaždenie. Taktiež 
všetko čo povedal Ing. Lifka, vyplýva zo zákonov. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 7 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 2.  
 
 
3. Mesto Trenčín podpíše predkupnú zmluvu v dobrej viere a záväzne informuje konateľov, že 
úvery pre Trenčín Invest, s.r.o. budú ručené len majetkom nadobúdaným Trenčín Invest, s.r.o.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 7 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 3.  
 
 
4. Mesto Trenčín dá vypracovať právnu analýzu možných rizík v tomto bode programu 
prerokovaného postupu vzhľadom na:  

- rozhodnutie kolektívneho orgánu a trestoprávnej zodpovednosti  
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- konania Trenčín Invest, s.r.o.  
renomovanej právnickej kancelárii, navrhol kanceláriu Dr. Čarnogurského do  30.7.2004. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 9 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 4. 
 
 
5. Mesto Trenčín dá vypracovať ekonomickú analýzu možných priamych a nepriamych ziskov 
 tohto podniku do 30.7.2004.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 9 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 5.  
 
  
6. Trenčín Invest, s.r.o. ako mestský majetok a ako firma zabezpečujúca verejné blaho (až do 
zmeny vlastníka) bude poskytovať všetky informácie o svojej činnosti v duchu zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 7 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 6.  
 
 
7. Štvrtým konateľom s rovnakými právomocami Trenčín Invest, s.r.o. bude p. Ľubomír 
Sámel.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 7 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 7.  
 
 
8. Trenčín Invest, s.r.o. bude účtovaný medzinárodne uznávanou externou účtovnou firmou, 
ktorá nemá majetkové prepojenie s firmami a ľuďmi zo skupiny Jakabovič&Tkáč a rovnako 
firmy tejto skupiny nie sú jej klientom. Trenčín Invest, s.r.o. bude auditovaná medzinárodne 
uznávanou audítorskou firmou, ktorá nemá prepojenie s J&T ani jej klientom (medzinárodne 
uznávané účtovné audítorské firmy).   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 8 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 8.  
 
 
9. Trenčín Invest, s.r.o. bude rokovať s vlastníkmi pozemkov a pozemky nadobúdať 
obchodnou dohodou. Akékoľvek iné praktiky voči občanom sú vylúčené.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 5 proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 9.  
 
 
10. Trenčín Invest, s.r.o. nebude mesto ani jeho organizácie využívať na outsorcing a bude 
slúžiť len svojmu účelu.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 5 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 10.  
 
 
11. Mesto Trenčín pripraví  úľavy na dani z nehnuteľnosti pre klientov tohto parku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 9 proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku pod bodom 11.  
 
 
Ing. Celler požiadal opraviť v návrhu na uznesenie bod 1. a to sídlo Trenčín Invest, s.r.o. - 
miesto Kožušnícka 71/2, Trenčín uviesť Kniežaťa Pribinu 2, Trenčín.  
 
 
C/ Hlasovanie o predloženom materiáli so schválenými zmenami a doplnkami  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 4 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania:  
1. z a l o ž i l o  
spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom „Trenčín Invest, s.r.o.“ so 
sídlom Kniežaťa Pribinu 2, Trenčín.  
 
2. s ch v á l i l o   

- peňažný vklad zakladateľa t.j. Mesta Trenčín vo výške 200 000,- Sk, ktorý bude 
tvoriť základné imanie spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“  

 
- zakladateľskú listinu spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“  

 
- zástupcov do orgánov spoločnosti „Trenčín Invest, s.r.o.“ – konateľov 

spoločnosti:  
Ing.  Anton Boc  
Ing. Ján Krátky  
Tomáš Krčula  

 
3. o d p o r u č i l o  
primátorovi mesta  
uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu s.r.o. Trenčín Invest 
so spoločnosťou J&T Global, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, v rozsahu 
celého obchodného podielu v zmysle predloženého návrhu.  
 
4. u l o ž i l o   
prednostke MsÚ zabezpečiť: 
a) odborný audit v spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o. ku dňu možného prevodu 
obchodného podielu.  

 
b) vloženie výlučne základného imania vo výške 200 tis. Sk do Trenčín Invest, s.r.o. 
Mestom Trenčín, pričom mesto nebude ručiť za žiadne úvery spojené s činnosťou 
Trenčín Invest, s.r.o. a žiadne ďalšie finančné majetkové a nemajetkové vklady nie sú 
plánované. 
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/Uznesenie č. 325/  
 
 
K bodu 7. Informácia o situácii v AS Trenčín, a.s.  
 
Ing. Celler, primátor mesta, uviedol, že AS Trenčín, ktorá vlastní futbalový klub, ktorý je 
účastníkom I. futbalovej ligy  a tiež mládežnícke kluby, je tam 10 %-tným akcionárom, okrem 
toho je 60 %-tným akcionárom Synot Arkádia, s.r.o. a spoločnosť Araver. Tieto 2 spoločnosti 
sa rozhodli, že odpredajú svoj podiel  novým akcionárom, ktorí budú deklarovať ďalší chod 
klubu a rozvoj futbalu v Trenčíne. V súčasnosti je prvoligový klub prihlásený do súťaže,  jeho 
činnosť pokračuje a prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami o kúpu akcií. Je 
predpoklad, že činnosť bude ďalej pokračovať tak, ako bola naštartovaná.  
 
P. Babič poznamenal, že mesto bude garantovať ďalšiu činnosť futbalového klubu? 
 
Ing. Celler reagoval, že mesto Trenčín je 10%-tným akcionárom, sú tam štatutárne orgány, 
predstavenstvo, to koná za spoločnosť.  
 
Ing. Krátky sa spýtal, či už je známy záujemca o akcie Synotu a či je finančné krytie 
budúceho ročníka, ak áno, do akej miery je zabezpečované.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že sa rokuje s potencionálnymi záujemcami o akcie Synotu. Pokiaľ je 
klub prihlásený do súťaže, tak je zabezpečené finančné krytie.  
 
Ing. Lifka navrhol, aby mesto Trenčín pripojilo do ponuky 10 % svojich akcií a bolo ochotné  
akceptovať kúpu za 1,- Sk, pretože možno práve prebratie 100 % akcií bude pre nového 
nadobúdateľa aktívnejšie. Podpora futbalu zo strany mesta môže byť naďalej, ale vlastníkmi 
akcií nemusíme byť.  
 
Ing. Boc poďakoval celému organizačného tímu, že svojou prácou tento klub zhodnotili tak, 
že sa nemáme za čo hanbiť. Tiež poďakoval futbalistom za to, na akom mieste skončili.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informáciu o situácii AS Trenčín, a.s.  
/Uznesenie č. 326/  
 
 
K bodu 8. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004   
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8, ktorý stručne skomentoval. 
Upozornil na chybu, ktorá vznikla na str. 14,  je tam nesprávne označený v % Schodok, 
prebytok.  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zobralo na vedomie Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004.  
/Uznesenie č. 327/ 
 
 
K bodu 9. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 9, ktorý stručne skomentoval.  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004, ktoré tvorí prílohu materiálu.  
 
P. Dobiaš predniesol poslanecký návrh na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na 
rok 2004. V návrhu na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet mesta Trenčín na rok 2004 sa 
upravuje výška finančných prostriedkov na akciu Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín na 
sumu 55 000 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že v rámci projektu 2002/000.610-13 – Grantová 
schéma miestneho a regionálneho rozvoja programu PHARE ECOSOC, mesto Trenčín 
dostane dotáciu vo výške 90 000,- EUR, čo je v prepočte kurzu 1EUR=39,943 SKK ku dňu 
23.6.2004 suma 3 595 tis. Sk  účelovo určenú na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
akciu Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. 
 Na základe vyššie uvedeného navrhuje o čiastku 3 500 tis. Sk znížiť finančné 
prostriedky na akciu Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín, a zároveň o túto čiastku zvýšiť 
finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníkov v Trenčíne časť Kubra, I. etapa ul. 
Kubranská od č. 25 – 105, II. etapa ul. Kubranská od čl. 52 - 47. V zmysle čl. 5 ods. 8 VZN č. 
5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín môže byť realizovaná 
zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta v rovnakej výške v prípade 
realizovaných príjmov z prostriedkov z Európskych spoločenstiev a medzinárodných 
združení, príp. z dotácií zo štátneho rozpočtu. Tzn., že po prijatí dotácie v čiastke 3 500 tis. 
Sk sa zvýšia o rovnakú čiastku kapitálové príjmy a zároveň kapitálové výdavky na akciu 
Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín, takže kapitálové výdavky na predmetnú akciu budú 
znova 55 000 tis. Sk.  
 V mene obyvateľov Kubra poprosil o podporu tohto návrhu.  
 
Ing. Česal poznamenal, že na str. 33 pod položkami 117, 118 a 119 sú vyčlenené prostriedky 
na Ostrov, ktorého väčšina územia patrí do k.ú. Zamarovce. Chce vedieť, či tieto akcie budú 
realizované v k.ú. Trenčín.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že sú to akcie plánované v k.ú. Zamarovce a je dohodnuté, že obec 
Zamarovce alebo ostatní vlastníci, kde je urbariát, dajú mestu Trenčín tieto pozemky do 
užívania. Vybudovanie umelého trávnika je už zmluvne zabezpečené a čo sa týka trávnatých 
ihrísk, to je v rokovaní.  
 
Ing. Lifka upozornil na nezrovnalosti formálneho charakteru: 
- str. 8 – Vysielanie mestskej televízie, požiadal nedávať INFO pod túto položku, nemá 

s vysielaním televízie nič spoločné. 
- str. 28 v tabuľkovej časti, r. 1 – Obce, aby bol tento oddiel takisto rozčlenený na 

jednotlivé položky, ako je uvedené v textovej časti.  
 
 
- str. 7, Odpisy  a Výnosy sú v čiastke – 9 374 tis. Sk. Podľa neho jedno by malo byť 

v pluse a druhé v mínuse.  
Ing. Celler vysvetlil, že odpisy aj výnosy sú správne uvedené, obe sa ponižujú o uvedenú 
čistku.  

- str. 15 Správa mestských lesov, je tam uvedená celková čiastka 0 tis. Sk a pritom v tomto 
oddieli sú 2 položky, jedna vo výške 90 tis. Sk a druhá 235 tis. Sk.  
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Ing. Celler dal hlasovať za to, či môže Ing. Štefánik, vedúci ekonomického odboru 
vystúpiť  a zodpovedať na pripomienku Ing. Lifku. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, schválilo vystúpenie 
Ing. Štefánika, vedúceho ekonomického odboru.  
 
Ing. Štefánik vysvetlil, že dopad na rozpočet je preto nulový, lebo nákup osobného 
prenosného počítača a ohňovzdorných skríň bude realizovaný z rezervného fondu organizácie 
a fondu reprodukcie. 
 
Ing. Lifka predložil tieto pozmeňujúce návrhy:  
- str. 5 – Mzdy, platy a OOV, poistné vo výške + 5 214 tis. Sk, navrhol vypustiť túto 

čiastku a nahradiť ju nulou.  
Ing. Celler vysvetlil, že je potrebné si prečítať komentár k navýšeniu tejto položky.  

- str. 5 – Výpočtová technika, nákup výpočtovej techniky pre redakciu INFO vo výške 200 
tis. Sk ponížiť na 0.  
Ing. Celler reagoval, že na základe presunu finančných prostriedkov toto už je 
zabezpečené v zmysle príslušných VZN. 

- str. 6 – Propagácia, reklama a inzercia  vo výške + 350 tis. Sk ponížiť na +100 tis. Sk.  
- str. 8 – Ostatné kultúrne služby vo výške + 975 tis. Sk ponížiť na + 75 tis. Sk, je to 

položka týkajúca sa dotácie na festival Pohoda, domnieva sa, že zmluva je v rozpore 
s udeľovaním finančných prostriedkov, pretože budú sa preplácať faktúry na účet ľudí, 
ktorí fungovali na Pohode. Taktiež mesto Trenčín nemá ani jeden erb na web stránke 
Pohody, ani na plagátoch a bilboardoch. 
Ing. Celler podotkol, že na plagátoch máme erb.  
Ing. Lifka je za to, aby sa v budúcnosti dávali finančné prostriedky na Pohodu z položky 
propagácia a nie kultúra.  

- str. 8 – Vysielacie a vydavateľské služby vo výške + 1760 tis. Sk ponížiť na 0. Televízia 
by mala pokrývať celé mesto a mala by žiť z reklamy a nie z rozpočtu mesta. V tejto 
čiastke je zahrnuté INFO, jeho veľký rast a  inzertná časť narušuje trh s médiami. Tiež 
informácie TASR na našej mestskej stránke konkurujú informačným portálom TDI 
a zoznam a ani na jednej stránke krajských miest nenašiel, že by tieto  platili TASR.  

- ráno volal starostovi Zamaroviec, ktorý ho informoval, že neexistuje žiadna zmluva medzi 
mestom Trenčín a Zamarovcami, že je snaha jednať. Domnieva sa, že pokiaľ mesto nemá 
vyriešené veci vo svojom katastri, nemalo by alokovať 6,5 mil. Sk do akýchkoľvek 
investícií a projektov a pozerať po cudzích pozemkoch. Preto navrhol vypustiť na str. 20 
položky 5. Vybudovanie umelého trávnika Ostrov vo výške 3 000 tis. Sk, 6. Vybudovanie 
trávnatých ihrísk Ostrov vo výške 2 500 tis. Sk a 7. športovo-rekreačný areál na Ostrove 
vo výške 1 000 tis. Sk.  
Ing. Celler reagoval, že mesto má podpísanú zmluvu s obcou Zamarovce na užívanie 
trávnatého ihriska vedľa detského ihriska.  

 
Ing. Krátky upozornil, že mesto má uzatvorenú zmluvu s Trenčianskou televíziou, ktorá nás 
k niečomu zaväzuje a v prípade, že by sme neupravili rozpočet o čiastku, ku ktorej sme 
zmluvne zaviazaní, je súdne vymožiteľná a vyšlo by nás to oveľa drahšie.  
 
P. Babič informoval, že komisia kultúry prijala uznesenie, ktorým súhlasila s investíciou na 
reedíciu knihy Klenot Stredného Považia a vydanie edície Pamätných pohľadníc. Má dojem, 
že tieto 2 investície z rozpočtu vypadli a prosí ich tam vrátiť. Ak prijmeme takéto 
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rozhodnutie, mal by sa tým zaoberať útvar marketingu a komunikácie. Poprosil zvážiť 
dôležitosť tejto investície v rámci propagácie mesta Trenčín navonok v porovnaní napr. 
s výmenou okien na krytej plavárni vo výške 460 tis. Sk, biele okná tam boli doteraz a ľuďom 
nevadili.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že nejdeme vymieňať okná na krytej plavárni, ale nalepiť fóliu kvôli 
prestupu tepla. Čo sa týka kníh, pozastavil objednanie knihy, pretože útvar marketingu 
a komunikácie pripravuje koncept marketingu mesta, ktorý by mal byť v II. polroku 
prerokovaný a na základe neho rozhodneme, aké knihy budú, v akej kvalite a v akom 
množstve. Ak si kníhkupectvá chcú objednať knihu, nič im v tom nebráni, môže im to mesto 
sprostredkovať, ale nie ich pre ne kupovať.  
 
PhDr. Kvasnička poukázal na význam vydania knihy „Trenčín v starých pohľadniciach“ 
a taktiež festivalu Pohoda, na ktorom sa zúčastnia výborní  hudobníci z celého sveta.  
 
P. Löbbová upozornila, že štatisticky je zhodnotené, že počas Pohody nie je veľa priestupkov 
v Trenčíne, čo je zavádzajúce. Skutočnosť je taká, že mestská polícia skontroluje priestupky, 
ktoré sa tu robia, ak sú to podozrenia z trestného činu, odchádza to na obvodné oddelenie, kde 
sú príslušnému obvodnému oddeleniu odvedení títo ľudia, to znamená, že ak niekto napr. 
z Košíc príde na Pohodu, je riešený v Košiciach, preto sa zdá, že priestupkovosť je malá.  
 
Ing. Celler reagoval, že tento rok je Pohoda na letisku mimo obytnej zóny s vnútornou 
bezpečnostnou službou a nemusíme sa báť o nárast kriminality.  
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu p. Dobiaša - znížiť finančné prostriedky na akciu Juhovýchodný 
obchvat mesta Trenčín o 3 500 tis. Sk a zvýšiť o túto čiastku finančné prostriedky na 
rekonštrukciu chodníkov v Trenčíne – časť Kubra 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, schválilo návrh p. 
Dobiaša.  
 
 
B/ Hlasovanie o návrhoch Ing. Lifku:  
 
1) vypustiť navýšenie rozpočtu v položke Mzdy, platy a OOV, poistné vo výške 5 214 tis. Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 12 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 1.  
 
 
 
2) vypustiť navýšenie rozpočtu na výpočtovú techniku INFO vo výške 200 tis. Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 8 proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 2.  

 
 

3) znížiť čiastku na propagáciu, reklamu a inzerciu súvisiacu s publikáciou priemyselných 
parkov z 350 tis. Sk na 100 tis. Sk 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 11 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 3.  
 
 

4) znížiť príspevok na festival Pohoda z 975 tis. Sk na 75 tis. Sk  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 8 proti, 9 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 4.  
 
 
5) vypustiť navýšenie rozpočtu o 1 760 tis. Sk na vysielacie a vydavateľské služby  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 14 proti, neschválilo návrh 

Ing. Lifku č. 5.  
 
 

6) z kapitálových výdavkov vypustiť 3 položky – Vybudovanie umelého trávnika vo výške 3 
000 tis. Sk, vybudovanie trávnatých ihrísk – Ostrov vo výške 2 500 tis. Sk, športovo-
rekreačný areál vo výške 1 000 tis. Sk.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 10 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 6.  
  
 
C/ Hlasovanie o návrhoch p. Babiča: 
 
1) ponechať  v rozpočte finančné prostriedky na reedíciu knihy „Klenot Stredného Považia“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 8 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča č. 1.  
 
 
2) ponechať v rozpočte čiastku 200 tis. Sk na vydanie knihy „Trenčín v starých 
pohľadniciach“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Babiča č. 2.  
 
 
 
D/ Hlasovanie o predloženom materiáli ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004 so 
zmenami a doplnkami.  
/Uznesenie č. 328/  
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K bodu 10. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 9.  
 
Ing. Celler doplnil, že v materiáli upresňujeme, že nebudeme predávať samostatne nebytové 
priestory ale celé nehnuteľnosti.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
nasledovne: 
 

- v článku 11 sa za odsek 5/ vkladá nový odsek 6/, ktorý znie: 
,,Cena nebytového priestoru uvedená v odseku 5/ tohto článku sa nevzťahuje na 
predaj nebytových priestorov nasledovných nehnuteľností: 

- Mierové námestie č. 9 
- Mierové námestie č. 15 
- Mierové námestie č. 17 
- Námestie sv. Anny č. 361 
- Hodžova č. 2201.“ 

 
- v článku 11 sa doterajšie odseky 6/ a 13/ označujú ako odseky 7/ až 14/. 

 
- Novelizácia VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta. 
/Uznesenie č. 329/  
 
 
K bodu 11. Prevádzkovanie, využitie a správa kultúrnych stredísk  
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 11, ktorý stručne skomentoval. 
Požiadal doplniť uznesenie o to, aby boli zohľadnené ďalšie kultúrne strediská v priľahlých 
lokalitách mesta Trenčín.  
 
Ing. Lifka navrhol vypustiť na str. 1 odsek „predkupné právo nájomcu v prípade rozhodnutia 
mesta o predaji objektu“. 
 
 
A/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – vypustiť odsek „predkupné právo nájomcu v prípade 
rozhodnutia mesta o predaji objektu“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 12 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
B/ Hlasovanie o predloženom materiáli s doplnkom PhDr. Kvasničku  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 6 proti, schválilo zámer 
prevádzkovania, využitia a správy kultúrnych stredísk v súlade s predloženým návrhom 
so zohľadnením ďalších kultúrnych stredísk v priľahlých lokalitách mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 330/ 

 
 
K bodu 12. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.
 
JUDr. Fischerová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., predložila 
materiál pod bodom 12.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo Zmeny Štatútu 
Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 331/  
 
 
K bodu 13. Návrh Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných 

noriem mesta Trenčín  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 13. Navrhla v článku 
14 ods. 1 vypustiť slovo „vnútornom“ a v ods. 2 vypustiť slovo “ich“.  
 
Ing. Lifka upozornil, že materiál neprešiel komisiami, z toho dôvodu predložil nasledovné 
návrhy: 

- čl. 13 ods. 2 – navrhol vypustiť „komisie MsZ, VMČ, MsR“.  
- čl. 14 ods. 1 – vypustiť slovo „príslušných“ a  za komisie MsZ doplniť „VMČ 

a MsR“.   
- čl. 14 – vypustiť ods. 3.  
- čl. 13 ods. 3 rozšíriť o vetu „ Počas pripomienkového konania je VZN uverejnené na 

webovej stránke mesta Trenčín“. Následne stiahol tento návrh po vysvetlení JUDr. 
Orgoníkovej.  

 
PhDr. Kvasnička požiadal JUDr. Orgoníkovú o vysvetlenie bodov, ktoré pripomienkoval 
a navrhol zmeniť Ing. Lifka. 
 
 
 
A/ Hlasovanie o návrhoch Ing. Lifku: 
 
1)  v čl. 13 ods. 2  vypustiť „komisie MsZ, VMČ, MsR“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 14 proti, neschválilo návrh 
Ing. Lifku č. 1.  
 
 
2) v  čl. 14 – vypustiť ods. 3.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 14 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 2.  
 

 71



 
3) v čl. 14 ods. 1  doplniť za slovo komisiách MsZ „VMČ a MsR“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 
neschválilo návrh Ing. Lifku č. 3.  
 
 
B/ Hlasovanie o  materiáli so zmenami predloženými predkladatelom  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo Zásady vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných 
noriem mesta Trenčín so zmenami predloženými predkladateľom materiálu a to: 
v článku 14 ods. 1 vypustiť slovo „vnútornom“ a v ods. 2 vypustiť slovo “ich“.  
/Uznesenie č. 332/  
 
 
K bodu 14. Návrh na zmenu Vymedzenia úloh komisií MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 14.  
 
P. Babič požiadal na koniec materiálu doplniť dodatok v tom zmysle, že hlavný kontrolór 
štvrťročne vyhodnocuje plnenie uznesení komisií a ich prejednanie v MsZ. Požiadal 
prednostku MsÚ o správne naformulovanie tohto dodatku. Tiež požiadal preformulovať 
názov predloženého materiálu takto: „Návrh vymedzenia úloh komisií MsZ“.  
 
Ing. Celler súhlasil so zmenou názvu predloženého materiálu tak, ako navrhol p. Babič.  
 
JUDr. Orgoníková vysvetlila, že vo vzťahu ku komisiám, hlavný kontrolór je volený MsZ, 
je mu podriadený, vykonáva kompetencie, ktoré má dané zákonom. Ak MsZ bude chcieť 
a uloží kontrolórovi kontrolovať uznesenia v rámci Plánu kontroly úloh, môže sa tak urobiť. 
To znamená, že táto úloha sa nezapracuje do tohto materiálu, ale materiálu týkajúceho sa 
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  
 
P. Babič stiahol svoj návrh s tým, aby sa veci, ktoré sa prerokovali na komisiách, dostali do 
MsZ. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 proti, 2 sa zdržali, 
schválilo Vymedzenie úloh komisií MsZ v Trenčíne v predloženom znení.  
/Uznesenie č. 333/ 
 
 
K bodu 15. Návrh na menovanie riaditeľa Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 13.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za vymenovalo Ing. Eriku 
Vravkovú do funkcie riaditeľky Správy mestských lesov, m.p.o. Trenčín dňom 1.7.2004.  
/Uznesenie č. 334/  
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 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  
 
 
  
O v e r o v a t e l i a :  
 
Ing. Anton Boc 
 
Ing. Štefan S ý k o r č i n 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 9.7.2004 
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