
Z Á P I S N I C A 
 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 26. februára 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol zástupca primátora 
Ing. Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 24 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
  
  
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 Ing. Antona Boca a Ing. Jána Bezáka  
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
 p. Martina Barčáka a PhDr. Mariána Kvasničku  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 proti, schválilo 
overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia.  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
 
1.  Otvorenie a schválenie programu 
2. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
3. Majetkové prevody  
4. Návrh VZN č. 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
5. Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín  
6. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín  
7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov 
vo vlastníctve mesta Trenčín 

8. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 O Mestskej polícii v Trenčíne, Príloha č. 1 
Organizácia mestskej polície 

9.  Riešenie objektu pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
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10. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 205 z 18.12.2003 
11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za II. polrok 2003 
12. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 

2003 
13. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2004 
14. Návrh na zaradenie poslancov do Rád škôl 
15. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre SAD, a.s. Trenčín na MHD Trenčín  
16. Interpelácie poslancov  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler doplnil majetkové prevody o bod 3V – Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
a prevádzkovaní zimného štadióna.  
 
Ing. Krátky navrhol na základe oslovenia občanov doplniť 2 body a to: 

- Návrh na zriadenie sobášneho miesta na Trenčianskom hrade od 15.4. do 15.10.   
- Možnosť predĺženia nájomného vzťahu nájomníkov v bývalých Masarykových 

kasárňach k 30.6.2004.  
 

Mgr. Plánková predložila poslanecký návrh – Návrh na poskytnutie príspevku na zriadenie 
HOSPIC-u.  
 
Ing. Lifka požiadal do budúcnosti, aby predsedajúci zahájil zasadnutie mestského 
zastupiteľstva o 10.00 hod. a nie napr. o 17 minút neskôr ako dnes. Podľa neho by mal 
predsedajúci chodiť na zasadnutia načas.  
 Navrhol ako: 

- bod 2 – Predĺženie zmluvy s POS, a.s.  
- bod 3 – Poskytnutie časti vysielacieho času kandidátom na primátora vo vysielacom 

čase televízie Trenčín hradenom z rozpočtu mesta.  
- bod 5 – Interpelácie poslancov MsZ.  

 
P. Babič navrhol ako bod 4 – Vyhovenie žiadosti nájomníkov Masarykových kasární, ktorú 
podpísali takmer všetci terajší nájomníci s tým, aby im bol umožnený väčší časový priestor na 
doriešenie ich existenčných záležitostí v rámci nájmu nových priestorov.  
 Informoval, že dňa 19.2.2004 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v St. Pöltene 
v Rakúsku, ktorého sa zúčastnili zamestnanci Mesta Trenčín a poslanci MsZ. Z toho dôvodu 
poprosil zaradiť do programu - Správu z pracovného stretnutia zo St. Pöltenu, konaného dňa 
19.2.2004.  
 Podporil návrh Ing. Lifku, aby Interpelácie boli zaradené pod bodom 5, nakoľko sú 
dôležitým bodom rokovania MsZ, týkajú sa bezprostredne občanov mesta a na konci 
zasadnutia už musia odísť, alebo odídu poslanci a taktiež koncentrácia už nie je taká, aby sa 
týmto veciam dával patričný význam.  
 
Ing. Krátky stiahol svoj návrh k Masarykovým kasárňam.  
 
PhDr. Kvasnička upozornil, že dnes o 15.00 hod. bude slávnostne odhalený pamätník pátra 
Braneckého na Mierovom nám. Poprosil rokovanie MsZ prerušiť vzhľadom k tomu, že ide 
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o akciu, ktorá nemá politický charakter a vznikala v kooperácii mesta a Rehole piaristov. 
Považuje za dôležité, aby MsZ pri odhalení pamätníka bolo. Navrhol o 15.00 hod. prerušiť 
zasadnutie MsZ a so všetkým čo pre organizátora a spoluparticipenta ako mesta vyplýva, sme 
sa tohto zhostili.  
 
Ing. Celler reagoval, že MsZ bude rokovať tak, aby do 15.00 hod. skončilo, to znamená bez 
prestávky.  
 
P. Löbbová upozornila, že dnes sa opäť predkladajú veci na poslednú chvíľu a zorientovať sa 
v nich nie je jednoduché. Podľa nej návrh Mgr. Plánkovej mohol byť predložený do komisie 
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ktorá sa konala pred 2 dňami Je v poriadku, že 
HOSPIC potrebuje peniaze, ale útulok KRYŠTOF, ktorý je v takom istom režime, dostal 
podstatne menej peňazí a bude robiť viazané služby na 10 rokov a HOSPIC nie. Navrhla 
návrh Mgr. Plánkovej stiahnuť a  prerokovať, prečo má ísť pre HOSPIC  2,5 mil. Sk a prečo 
sa na tejto čiastke nepodieľajú iné sociálne zariadenia.   
 
Ing. Celler zdôraznil, že návrh Mgr. Plánkovej je poslanecký návrh a musí akceptovať každý 
návrh, ktorý je na MsZ predložený a musí dať o ňom hlasovať.  
 
RNDr. Mertan navrhol stiahnuť materiál pod bodom 10 – Návrh na zrušenie uznesenia MsZ 
č. 205 z 18.12.2003.  
 
Mgr. Plánková vysvetlila, že na komisii školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí bola 2x 
prerokovaná požiadavka Refugia za účelom zriadenia HOSPIC-u, prvýkrát v novembri 2003, 
druhýkrát 26.1.2004. Presne vyčíslila sumu, ktorá bola požadovaná, ide o 2,5 mil. Sk, z ktorej 
sa odvíjal jej poslanecký návrh.  
 
MUDr. Szép navrhol stiahnuť materiál pod bodom 7 – Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že príspevky p. Löbbovej a Mgr. Plánkovej vníma skôr ako signál na 
hlasovanie. Upozornil, že papier, ktorý nám bol teraz daný na stôl, sa týka 2,5 mil. Sk, nie 
hráškov. Je to suma, ktorú nevie, či by zoskupenie ako MsZ, malo len tak zhodiť zo stola, 
takže nepodporí tento návrh.  
  
 
1/ Hlasovanie o návrhu Ing. Krátkeho - Návrh na zriadenie sobášneho miesta na 
Trenčianskom hrade ako bod 16  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Krátkeho.  
 
 
 
 
 
2/ Návrh Mgr. Plánkovej – doplniť bod 17 - Návrh na poskytnutie príspevku na zriadenie 
HOSPIC-u 
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  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh Mgr. Plánkovej.  
 
 
3/ Návrhy Ing. Lifku: 
 
a) zaradiť ako bod 2 – Návrh na predĺženie zmluvy s POS, a.s.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 7 proti, 5 sa zdržalo 

hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 1.  
 
b) zaradiť ako bod 3 - Poskytnutie časti vysielacieho času kandidátom na primátora vo 
vysielacom čase televízie Trenčín hradenom z rozpočtu mesta 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 11 za, 6 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku č. 2.  
 
c) presunúť  ako bod 5 – Interpelácie poslancov MsZ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 9 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Lifku č. 3.  
 
 
4/ Návrhy p. Babiča: 
 
a) zaradiť ako bod 4 – Vyhovenie žiadosti nájomníkov bývalých Masarykových kasární 
o predĺženie doby nájmu 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 5 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh p. Babiča č. 1.  
 
b) zaradiť ako bod 19 -  Správa z pracovného stretnutia zo St. Pöltenu, konaného dňa 
19.2.2004.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Babiča č. 2. 
 
 
5/ návrh PhDr. Kvasničku – prerušiť zasadnutie MsZ o 15.00 hod., zúčastniť sa  slávnostného 
odhalenia pamätníka pátra Braneckého a splniť všetky štatutárne povinnosti mesta  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh PhDr. Kvasničku.  
 
 
 
 
6/ návrh p. Löbbovej – stiahnuť návrh Mgr. Plánkovej, t.j. Návrh na poskytnutie príspevku 
na zriadenie HOSPIC-u 
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Ing. Lifka upozornil, že návrh Mgr. Plánkovej bol schválený, stiahnuť ho už nie je možné.  
 
 
7/ návrh RNDr. Mertana – stiahnuť z programu bod 10 - Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 
205 z 18.12.2003 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 proti, schválilo návrh 
RNDr. Mertana.  
 
 
8/ návrh MUDr. Szépa – stiahnuť z programu bod 7 - Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh MUDr. Szépa.  
 
 
9/ hlasovanie o programe ako celku so schválenými zmenami a doplnkami 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 proti, schválilo program 
s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
 
K bodu 2. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 2.  
 
MUDr. Sedláček sa spýtal, z akého dôvodu predmetná správa neobsahuje vyhodnotenie 
uznesenia MsZ č. 205 z 18.12.2003.  
 
Ing. Bičan sa vyjadril, že preverí predmetnú záležitosť a následne podá informáciu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, zobralo na vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 218/  
 
 
K bodu 3A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3A. 
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre  Igora Valašika a manž. 
Mgr. Margarétu  rod. Zlatovskú,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého 
pozemku a pozemku pod bytovkou,  podľa § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
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bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne : 
podiel 82/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   46 m2 
                          na parc.č. 321/74 .....................  132 m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                          623,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre  Boženu  Gallovú rod. 
Liptákovú,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého pozemku a pozemku 
pod bytovkou,  podľa § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne : 
podiel 51/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   29 m2 
                          na parc.č. 321/74 .....................   82 m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                           389,- Sk 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre  Jozefa Slobodu a manž. 
Máriu rod. Jurenkovú,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého pozemku 
a pozemku pod bytovkou,  podľa § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle 
vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne : 
podiel 79/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   44 m2 
                            na parc.č. 321/74 .....................  127 m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                           599,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14  
zapísanej  na  LV č. 1 ako  vlastník  Mesto   Trenčín  v  celosti,  pre    Jána Skovajsu 
a manž. Vlastu rod. Kmentovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého 
pozemku a pozemku pod bytovkou,  podľa § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne : 
podiel 82/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   46 m2 
                            na parc.č. 321/74 .....................  132 m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                           623,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre  Jarmilu Staňovú , za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého pozemku a pozemku pod bytovkou,  podľa § 
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18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov nasledovne : 
podiel 52/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   29 m2 
                            na parc.č. 321/74 .....................   84 m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                           396,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Záhumenskej, súp.č.1990, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice,  parc.č. 321/15 zastavaná plocha o výmere 240 m2  (pozemok 
pod bytovkou ) a novovytvorená parc.č. 321/74  zastavaná plocha o výmere 686 m2  (priľahlý 
pozemok), odčlenená GP č. 17905095-104-03 vyhotoveného dňa 23.12.2003, z parc.č. 321/14 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre Ing.  Mariána Filimpochera 
a manž. Beátu rod. Čermanovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého 
pozemku a pozemku pod bytovkou,  podľa § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 
v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne : 
 
 
podiel 81/427-ín na parc.č. 321/15 .....................   46 m2 
                            na parc.č. 321/74 .....................  130  m2 
Celková suma nehnuteľností predstavuje ....................................                           616,- Sk 
 
 
P. Dobiaš navrhol, aby MUDr. Szép pri predkladaní majetkových prevodov povedal, že ide 
o materiál pod bodom 3A, 3B, atď. a následne zástupca primátora sa spýtal, či má niekto 
pripomienky k predmetnému materiálu a ak sa nikto neprihlási do diskusie, tak dal o ňom 
hlasovať.  
 
Ing. Celler dal hlasovať o návrhu p. Dobiaša. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo návrh p. Dobiaša.  
 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku mesta Trenčín – pozemkov nachádzajúcich sa na ul. 
Záhumenská, súp.č.1990, v k.ú. Trenčianske Biskupice, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 219/  
 
 
 
 
 
 
K bodu 3B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3B.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.695  parc.č. 
636 zastavaná plocha o výmere 320 m2 v k.ú. Kubra, pre  Ing. Pavla Pašša a manž. Melániu 
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rod. Polákovú,  v podiele 76/1830-ín, čo predstavuje 13 m2, podľa § 18a ods. 3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          46,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.695  parc.č. 
636 zastavaná plocha o výmere 320 m2 v k.ú. Kubra, pre  Dušana Šedivého a manž. Máriu 
rod. Kadlecovú,  v podiele 87/1830-ín, čo predstavuje 15 m2, podľa § 18a ods. 3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          52,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.695  parc.č. 
636 zastavaná plocha o výmere 320 m2 v k.ú. Kubra, pre Vladimíra Škrovánka a manž. 
Máriu rod. Repovú,  v podiele 66/1830-ín, čo predstavuje 12 m2, podľa § 18a ods. 3 zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          42,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.695  parc.č. 
636 zastavaná plocha o výmere 320 m2 v k.ú. Kubra, pre Rudolfa Meluša a manž. Tereziu 
rod. Baťovú,  v podiele 66/1830-ín, čo predstavuje 12 m2, podľa § 18a ods. 3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          42,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  – pozemkov nachádzajúcich sa na Sibírskej ul., 
súp. č. 695, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 220/  
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3C. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3C.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.698  parc.č. 
632 zastavaná plocha o výmere 203 m2 v k.ú. Kubra, pre  Ing. Jaromíra Radila a manž. 
Ing. Ingrid rod. Šulekovú,  v podiele 81/1292-ín, čo predstavuje 13 m2, podľa § 18a ods. 3 
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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 v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          46,- Sk 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo odpredaj 

nehnuteľnosti - pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.698, pre  Ing. 
Jaromíra Radila a manž. Ing. Ingrid rod. Šulekovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 221/  
 
 
K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3D.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku novovytvorená parc. č. 1531/248, zast. plocha vo výmere 
6 m2 v k. ú. Trenčín, odčlenená GP č. 22822178-18/2003 vyhotoveným dňa 21.3.2003, 
z parcele č. 1531/223, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  pre Ing. 
Miroslava Nohála a manž. Evu rod. Kvasnicovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod  garážou 
za cenu         .....            800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....         4.800,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti -  pozemku   pre Ing. Miroslava Nohála a manž. Evu rod. Kvasnicovú, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 222/  
 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3E.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku novovytvorená parc. č. 1531/247, zast. plocha vo výmere 
6 m2 v k. ú. Trenčín, odčlenená GP č. 22822178-18/2003 vyhotoveným dňa 21.3.2003, 
z parc.č. 1531/223, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Juraja 
Tilescha a manž. Irenu rod. Štefkovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku  pod  garážou 
za cenu         .....            800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       .....         4.800,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku pre Juraja Tilescha a manž. Irenu rod. Štefkovú, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 223/ 
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K bodu 3F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3F.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín 
            

novovytvorená parc.č.  1981/23  záhrada s výmerou  2 m2 v podiele ˝-ica, 
 

oddelenej geometrickým plánom č. 33192863-032-03 z pôvodnej parc.č. 1981/1,  
zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  Ľudmile 
Hanákovej, rod. Koleničovej za účelom usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú  
kúpnu cenu 800,-Sk/m2. 

 Celková kúpna cena predstavuje ........................................................... 800,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín  Ľudmile Hanákovej, rod. Koleničovej, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 224/  
 
 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3G.  
 
Ide o: 

predaj   nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín 

1. novovytvorná  parc.č. 1694/141 ostatná plocha s výmerou 62 m2, a 

                             parc.č. 1694/169 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  MUDr.Václavovi 
Kratinovi  a manželke MUDr.Ruth Kratinovej rod. Kleinovej, za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 34.250,- Sk, 

 

 

2. novovytvorná  parc.č. 1694/142 ostatná plocha s výmerou 62 m2, a 

                             parc.č. 1694/170 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Martinovi 
Bičanovi  a manželke Kataríne Bičanovej rod. Majchrovičovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 34.250,- Sk, 
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3. novovytvorná  parc.č. 1694/143 ostatná plocha s výmerou 62 m2, a 

                             parc.č. 1694/171 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  JUDr.Štefanovi 
Hladkému  a manželke Ing.Márii Hladkej rod. Havierovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 34.250,- Sk, 

 

4. novovytvorná  parc.č. 1694/144 ostatná plocha s výmerou 61 m2, a 

                             parc.č. 1694/172 ostatná plocha s výmerou  74 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Milanovi 
Prednému  a manželke Kataríne Prednej rod. Matušovičovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 33.750,- Sk, 

 

5. novovytvorná  parc.č. 1694/145 ostatná plocha s výmerou 60 m2, a 

                             parc.č. 1694/173 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Júliusovi 
Kontrovi  a manželke Želmíre Kontrovej rod. Rozvadskej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 33.750,- Sk, 

 

6. novovytvorná  parc.č. 1694/146 ostatná plocha s výmerou 60 m2, a 

                             parc.č. 1694/174 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Slavomírovi 
Mistríkovi  a manželke Márii Mistríkovej rod. Ondrušovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 33.750,- Sk, 

 

7. novovytvorná  parc.č. 1694/147 ostatná plocha s výmerou 60 m2, a 

                             parc.č. 1694/175 ostatná plocha s výmerou  75 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-117/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Viktorovi 
Magdolenovi  a manželke Marte Magdolenovej rod. Bezákovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 33.750,- Sk, 
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8. novovytvorná  parc.č. 3546/21 ostatná plocha s výmerou  156 m2 v k.ú. Trenčín 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-81/2003 z pôvodnej parcely číslo 3546/14,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a                                                           

      parc.č. 1127/111 zastavaná plocha s výmerou 45 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-135/2003 z pôvodných parciel č. 1127/11 a 
1127/61, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Anne 
Horňákovej a manželovi Ing.Alojzovi Horňákovi, rod. Drevenému za účelom 
usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 
250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 50.250,- Sk, 

 

9. novovytvorná  parc.č. 3546/20 ostatná plocha s výmerou  158 m2 v k.ú. Trenčín 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-81/2003 z pôvodnej parcely číslo 3546/14,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

     parc.č. 1127/61 zastavaná plocha s výmerou 46 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-135/2003 z pôvodných parciel č. 1127/11 a 
1127/61, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jánovi 
Zámečníkovi a manželke Drahomíre Zámečníkovej, rod. Plškovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 51.000,- Sk, 

 

10. novovytvorná  parc.č. 1694/106 ostatná plocha s výmerou 114 m2, a 

                             parc.č. 1694/211 ostatná plocha s výmerou  88 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 31321704-303/2004 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Dušanovi Durecovi  a 
manželke Henriete Durecovej rod. Horňákovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 50.500,- Sk, 

 

 

11. novovytvorná  parc.č. 1694/107 ostatná plocha s výmerou 199 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 31321704-303/2004 z pôvodnej parcely číslo 1694/72,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Sone Mihálovej rod. 
Pavlíkovej  a manželovi Miroslavovi Mihálovi za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 49.750,- Sk, 

 

12. novovytvorná  parc.č. 3545/6 ostatná plocha s výmerou  166 m2, 
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                               parc.č. 3545/29 ostatná plocha s výmerou 197 m2   v k.ú. Trenčín, 

oddelených geometrickým plánom č. 1/04 z pôvodnej parcely číslo 3545/6,  zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

     parc.č. 1127/97 zastavaná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Trenčianske Biskupice, 

oddelenej geometrickým plánom č. 30024552-139/99 z pôvodnej parcely č. 1127/60, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi 
Meravému a manželke Anne Meravej, rod. Kulichovej za účelom usporiadania jestvujúcej 
záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 104.000,- Sk, 

 

13. novovytvorná  parc.č. 1694/157 ostatná plocha s výmerou 37 m2, a 

                             parc.č. 1694/161 ostatná plocha s výmerou  47 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-65/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/74,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Rudolfovi Haluzovi  
a manželke Emílii Haluzovej rod. Sunegovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a 
prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 21.000,- Sk, 

 

14. novovytvorná  parc.č. 1694/156 ostatná plocha s výmerou 25 m2, a 

                             parc.č. 1694/160 ostatná plocha s výmerou  46 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-65/2003 z pôvodnej parcely číslo 1694/74,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti     zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Františkovi Šimáškovi  a manželke 
Marte Šimáškovej rod. Vavákovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 17.750,- Sk, 

 

15. novovytvorná  parc.č. 1725/104 zastavaná plocha s výmerou 173 m2, 

                               parc.č. 1725/28 zastavaná plocha s výmerou  182 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodných parciel číslo 
1725/28, 1725/88 a 1740/9,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, a 

                              parc.č. 1725/119 zastavaná plocha s výmerou 76 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodnej parcely č. 1725/88, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  JUDr.Dagmar 
Mazurkovičovej, rod. Horváthovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 107.750,- Sk, 
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16. novovytvorná  parc.č. 1740/29 orná pôda s výmerou 87 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodnej parcely číslo 1740/9,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                              parc.č. 1725/118 zastavaná plocha s výmerou 40 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing.Helene 
Kunertovej, rod. Gibasovej v podiele ˝-ica a Ing.Petrovi Gibasovi v podiele ˝-ica za 
účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu 
cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 31.750,- Sk, 

 

17. novovytvorná  parc.č. 1740/30 orná pôda s výmerou 87 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodných parciel číslo 
1740/9,   a 1740/10, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
a 

                              parc.č. 1725/117 zastavaná plocha s výmerou 40 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Martine 
Rehákovej, rod. Grofičovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 31.750,- Sk, 

 

18. novovytvorná  parc.č. 1740/31 orná pôda s výmerou 90 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodných parciel číslo 
1740/10, a 1725/86, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
a                              parc.č. 1725/116 zastavaná plocha s výmerou 42 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Mikulášovi 
Andrisovi a manželke Anne Andrisovej, rod. Hladkej za účelom usporiadania jestvujúcej 
záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 33.000,- Sk, 

 

19. novovytvorná  parc.č. 1725/105 zastavaná plocha s výmerou 88 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodnej parcely číslo  
1725/86, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                              parc.č. 1725/115 zastavaná plocha s výmerou 41 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
Ing.Ľubomírovi Jantošovičovi za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   
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 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 32.250,- Sk, 

 

20. novovytvorná  parc.č. 1725/106 zastavaná plocha s výmerou 89 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodnej parcely číslo  
1725/86, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                              parc.č. 1725/114 zastavaná plocha s výmerou 41 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jozefovi 
Radosovi a manželke Márii Radosovej rod. Kuracinovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 32.250,- Sk, 

 

21. novovytvorná  parc.č. 1725/107 zastavaná plocha s výmerou 90 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodnej parcely číslo  
1725/86, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

                              parc.č. 1725/113 zastavaná plocha s výmerou 41 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ľudmile 
Pavlovičovej, rod. Pavlovičovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 32.750,- Sk, 

 

22. novovytvorná  parc.č. 1725/108 zastavaná plocha s výmerou  93 m2, 

                     parc.č. 1725/109 zastavaná plocha s výmerou 195 m2,     

oddelených geometrickým plánom č. 38/03 zo dňa 20.10.2003 z pôvodných parciel číslo  
1725/28, a 1725/86, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 
a 

                              parc.č. 1725/112 zastavaná plocha s výmerou 61 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 3/04 zo dňa 14.1.2004 z pôvodných parciel č. 1725/27 a 
1725/88, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Milanovi 
Novákovi a manželke Anne Novákovej, rod. Harušťákovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 87.250,- Sk, 

 

23.  parc.č. 1694/94 ostatná plocha  s výmerou  38 m2, 

     parc.č. 1694/95 ostatná plocha s výmerou 177 m2,   

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti,  

     novovytvorená parc.č. 1694/166 ostatná plocha s výmerou 107 m2,  
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oddelenej  geometrickým plánom č. 22822178-111/2003 z pôvodnej parc.č. 1694/114, 
zapísanej  na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, a 

      novovytvorená  parc.č. 1694/218 ostatná plocha s výmerou 120 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 22822178-136/2003 z pôvodnej parc. č. 1694/114 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Jozefovi Kikušovi 
a manželke Kvetoslave Kikušovej, rod. Benkovej za účelom usporiadania záhrady 
a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................... 110.500,- Sk.  

 

24. novovytvorná  parc.č. 1694/153 ostatná plocha s výmerou 146 m2, a 

                               parc.č. 1694/214 ostatná plocha s výmerou  53 m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-137/2003 z pôvodnej parcely číslo  1694/74, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Ing. Milanovi 
Kebískovi a manželke Anne Kebískovej rod. Varčekovej za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 49.750,- Sk, 

 

25. novovytvorná  parc.č. 1694/155 ostatná plocha s výmerou 166 m2, a 

                               parc.č. 1694/216 ostatná plocha s výmerou  108 m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-12/2004 z pôvodnej parcely číslo  1694/74, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Vincentovi Galkovi a 
manželke Anne Galkovej, rod. Starostovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a 
prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 68.500,- Sk, 

 

26. novovytvorná  parc.č. 1694/150 ostatná plocha s výmerou 124 m2,  

                               parc.č. 1694/151 ostatná plocha s výmerou  150 m2, a 

                               parc.č. 1694/212 ostatná plocha s výmerou 68 m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-137/2003 z pôvodných parciel číslo  1694/74, 
a 1694/75,  zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Soni 
Gulánovej, rod. Gulánovej v podiele ˝-ica a Slávke Štefánikovej, rod. Gulánovej 
v podiele ˝-ica za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 85.500,- Sk, 
 
 
Ing. Krátky sa vyjadril, že vie o tom, že na MsÚ prišlo  viac žiadostí o odpredaj pozemkov 
na Novinách, a preto sa spýtal, či ešte nie sú pripravené a budú predložené v budúcom MsZ, 
alebo  ich mesto nechce predávať.   
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Ing. Celler  zodpovedal, že dnes sú predložené tie žiadosti, ktorým bolo možné vyhovieť 
s tým, že záujemcovia akceptovali cenu a postup, ktorý bol v tomto MsZ schválený. Pokiaľ sú 
iné, tak asi prebieha rokovanie s uchádzačmi. Všeobecne platí, že chceme usporiadať 
pozemky na Novinách.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 225/  
 
 
K bodu 3H. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – areálu bývalého bitúnku na ul. Rybárskej 

v Trenčíne  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3H.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – areálu bývalého bitúnku nachádzajúceho sa na Rybárskej ulici č. 
28 v Trenčíne, v k.ú. Trenčín, pre Ing.  Vladimíra Jurgu v podiele 1/3-ina , Ing. Petra 
Bognera v podiele 1/3-ina a Ing. Michala Urbánka v podiele 1/3-ina, za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu, za cenu  6.500.000,- Sk. 
 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti : 
- pozemok parc.č. 537/2 zastavaná plocha (dvor) o výmere 500 m2 
- pozemok parc.č. 537/3 zastavaná plocha (dvor) o výmere 1269 m2 
- pozemok parc.č. 537/4 ostatná plocha o výmere 195 m2 
- pozemok parc.č. 537/5 zastavaná plocha o výmere 161 m2  
- objekt sociálnej budovy nachádzajúci sa na parc.č. 537/5 
- pozemok parc.č. 537/6 záhrada o výmere 91 m2 
- pozemok parc.č. 537/7 zastavaná plocha o výmere 600 m2 
- objekt stajne nachádzajúci sa na parc.č. 537/7 
- pozemok parc.č. 537/8 zastavaná plocha o výmere 36 m2 
- objekt regulačnej stanice plynu nachádzajúci sa na parc.č. 537/8 
- pozemok parc.č. 539 zastavaná plocha o výmere 75 m2 
- objekt veterinárneho strediska nachádzajúci sa na parc.č. 539 
- pozemok parc.č. 540/1 zastavaná plocha o výmere 2054 m2 
- objekt výrobnej haly nachádzajúci sa na parc.č. 540/1 
- pozemok parc.č. 540/2 zastavaná plocha o výmere 185 m2 
- objekt plynovej kotolne nachádzajúci sa na parc.č. 540/2 
- pozemok parc.č. 540/3 zastavaná plocha o výmere 33 m2 
- objekt kancelárií (novostavba)nachádzajúci sa na parc.č. 540/3 
- pozemok parc.č. 540/4 zastavaná plocha o výmere 9 m2 
- objekt kancelárií nachádzajúci sa na parc.č. 540/4 
- pozemok parc.č. 540/5 zastavaná plocha o výmere 27 m2 
- objekt vrátnice nachádzajúci sa na parc.č. 540/5 
- pozemok parc.č. 540/6 zastavaná plocha (dvor) o výmere 1734 m2 
- pozemok parc.č. 1684/1 zastavaná plocha o výmere 851 m2 
- pozemok parc.č. 1684/3 ostatná plocha o výmere 854 m2 
- pozemok parc.č. 1684/4 zastavaná plocha (dvor) o výmere 229 m2 
- pozemok parc.č. 1684/5 zastavaná plocha o výmere 77 m2 
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- objekt kancelárií nachádzajúci sa na parc.č. 1684/5 
- pozemok parc.č. 1684/6 zastavaná plocha (prístupová cesta) o výmere 81 m2. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľnosti – areálu bývalého bitúnku nachádzajúceho sa na 
Rybárskej ul. č. 28 v Trenčíne, pre Ing.  Vladimíra Jurgu v podiele 1/3-ina , Ing. Petra 
Bognera v podiele 1/3-ina a Ing. Michala Urbánka v podiele 1/3-ina, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 226/  
 
 
K bodu 3I. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3I. 
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Kubra, novovytvorená parc.č. 
1257/3 zastavaná plocha (novostavba) o výmere 169 m2 a novovytvorená parc.č. 1257/4 
ostatná plocha o výmere 235 m2, odčlenené GP č. 17905095-121-03 vyhotoveným dňa 
13.1.2004 z parc.č. 1257/2 a 1257/3 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre Jána Kotvasa a manž. Magdalénu rod. Obertovú, obaja bytom Zálesie, 
Malinovského 210, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom 
„Bufet Kyselka – Kubra“ a priľahlého pozemku, za kúpnu cenu   1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  ................................................................. 606.000,- Sk 
 
P. Babič sa spýtal na právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, ktorá má byť na dnešnom 
MsZ upresnená tak, ako je to uvedené v predmetnom materiáli. Je rád, že sa táto záležitosť 
doriešila, ale poprosil pre budúcnosť, či by nemohli byť poslanci MsZ účastníkmi takýchto 
konaní.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že účastníci stavebného konania sú vymedzení zákonom.  
 
Ing. Sýkorčin doplnil, že nie je možné určiť hranicu, ktorých konaní by sa mali, alebo nemali 
poslanci zúčastňovať. Ak si chce niekto zistiť právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, nič 
mu nebráni sa ísť informovať na Spoločný obecný úrad.  
 
Ing. Celler poznamenal, že kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.2.2004. 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Kubra pre Jána 
Kotvasa a manž. Magdalénu rod. Obertovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 227/  
 
 
K bodu 3J. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3J.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich  sa, v k.ú. Trenčín, parc.č. 759/17 
zastavaná plocha o výmere 41 m2 a parc.č. 759/18 zastavaná plocha o výmere 37 m2, pre  
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Danielu Ždrnju rod. Húsenicovú v podiele 1/2-ica, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania  pozemkov, na ktorých sa nachádza prevádzka baru a pivárne „U Gurmana“, za 
cenu 1.000,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................  39.000,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, parc.č. 759/17 
zastavaná plocha o výmere 41 m2 a parc.č. 759/18 zastavaná plocha o výmere 37 m2, pre 
Sima Ždrnju v podiele 1/2-ica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na 
ktorých sa nachádza prevádzka baru „U Gurmana“, za cenu 1.000,- Sk/m2. 

 
Celková kúpna cena predstavuje .............................................................39.000,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo: 
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich  sa, v k.ú. Trenčín, pre  Danielu 
Ždrnju rod. Húsenicovú v podiele 1/2-ica. 
2/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, pre Sima 
Ždrnju v podiele 1/2-ica.  
/Uznesenie č. 228/  
 
 
K bodu 3K. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3K.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín    

           parcela č. 696/5 zastavaná plocha s výmerou  70 m2,  

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Daniele 
Heglasovej – SEKO+DAPA, Zelená 2, 91101 Trenčín, za účelom skompletizovania 
pozemkov pre výstavbu polyfunkčného objektu  za dohodnutú kúpnu cenu 2.000,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................. 140.000,- Sk. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Ing.Daniele Heglasovej – SEKO+DAPA, Zelená 
2, 91101 Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 229/  
 
 
K bodu 3L. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3L.  
 
Ide o:  

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

            parc.č. 1092/62    zastavaná plocha s výmerou   151   m2,  
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oddelenej geometrickým plánom číslo 17905095-107-03 z pôvodnej parc.č. 1092/1, zapísanej 
na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Alojzovi Bugalovi a 
manželke Márii Bugalovej, rod. Moravcovej, za účelom skompletizovania pozemkov a 
rozšírenia záhrady za dohodnutú kúpnu cenu  400,- Sk/m2.   

 Celková kúpna cena predstavuje .......................................................... 60.400,- Sk. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj 

nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín Alojzovi Bugalovi a manželke Márii Bugalovej, 
rod. Moravcovej, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 230/  
 
 
K bodu 3M. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3M.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností v k. ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici torzo skladu súp. č. 354 s 
pozemkom parc. č. 1451, zast. pl vo výmere 398 m2 a pozemok parc. č. 1442/24, zast. pl. vo 
výmere 857 m2, spolu výmera pozemkov 1255 m2, pre Ľuboša Žiačeka a Milana Jurigu za 
účelom vybudovania skladu stavebného materiálu 
za kúpnu cenu        ....                 800,- Sk/m2.  
Celková kúpna cena       ....  1 004.000,- Sk  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, schválilo predaj 
nehnuteľností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ul. pre Ľuboša Žiačeka a Milana Jurigu, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 231/  
 
 
 
 
 
 
K bodu 3N. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností  v k.ú. Trenčín 

           pozemku parc.č.  2007/11 zastavaná plocha s výmerou  36 m2,   a 

           budovy súpisné číslo 2411 na pozemku parc.č. 2007/11 (objekt bývalej zosilňovacej 
stanice), 

zapísaných na liste vlastníctva číslo 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jánovi Patayovi 
v podiele 1/2-ica, a Miroslavovi Patayovi v podiele 1/2-ica, za účelom  zriadenia príručného 
skladu za dohodnutú  kúpnu cenu  270.230,-Sk/m2 (podľa znaleckého posudku). 

 Celková kúpna cena predstavuje ........................................................... 270.230,- Sk. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľností v k.ú. Trenčín Jánovi Patayovi v podiele 1/2-ica a Miroslavovi Patayovi 
v podiele 1/2-ica, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 232/  
 
 
K bodu 3O. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
- predaj časti budovy - práčovne súp. č. 6361 na pozemku parc. č. 1531/63 a pozemku parc. 
č. 1531/63, zast. plocha vo výmere 398 m2 pre Otta Häuslera za účelom prevádzkovania 
práčovne súčasným nájomcom  
za cenu:  pozemok        .....            931,- Sk/m2 
               budova       .....     747.020,- Sk. 
Celková kúpna cena       .....  1.117.570,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, schválilo predaj 
časti budovy – práčovne pre Otta Häuslera, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 233/  
 
 
K bodu 3P. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 168 ods. 2/ zo dňa 18.12.2003 
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3O.  
 
Ide o: 

- zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne číslo 168 ods. 2/  zo dňa 18.12.2003, ktorým schválilo  
predaj nehnuteľností – pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená 

          parc.č. 1725/100 zastavaná plocha  s výmerou 40 m2, a 

          parc.č. 1725/102 zastavaná plocha s výmerou 47 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 31321704-394/2003 zo dňa 17.6.2003 z pôvodných 
parciel č. 1725/28 a 1725/97, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti Kristíne Dvorskej, rod. Balajovej za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a 
prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,-Sk. 

Celková kúpna cena predstavovala sumu  ................................................ 21.750,- Sk. 

Zmena sa týka: 

- nadobúdateľa nehnuteľností, ktorý sa mení na Milan Dvorský. 

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

schválilo zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 168 ods. 2/ zo dňa 18.12.2003, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 234/  
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K bodu 3R.  Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 

m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčíne a do správy m.r.o. Školské zariadenia 
Mesta Trenčín   

 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3R.  
 
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,   
s účinnosťou od 01.07.2004, nasledovného nehnuteľného majetku : 
 
I./ do správy m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín : 
 

1/ investičnú akciu – stavebnú úpravu „Rekonštrukcia strechy MŠ ul. 
Hanzlíkovská, Trenčín“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu ....... 728.698,83 Sk,  

2/ investičnú akciu – stavebnú úpravu „Rekonštrukcia terás MŠ ul. Kubranská, 
Trenčín“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu ................................ 530.610,40 Sk,  

3/ investičnú akciu – udržiavacie práce „Rekonštrukcia strechy MŠ ul. Stromová, 
Trenčín“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu ................................ 425.219,30 Sk,  
  
 
II./ do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín : 

 
1/ investičnú akciu - stavbu „Chodník pri Kovotexe ul. Opatovská, Trenčín“, ktorej 

obstarávacie náklady predstavujú sumu .......................................................... 716.540,80 Sk,  

Poznámka : Pozemok pod stavbou v k.ú. Kubrá - novovytvor. parc.č. 2330/3 zast. 
plocha s výmerou 448 m², bol geom. odčlenený z parc.č. 2330/1, v KN zapís. na LV č. 1206 
v prospech vlastníka SR – SSC Bratislava, Továrenská č. 7 v celosti. Preto nie je  predmetom 
zverenia v zmysle tohto návrhu. 

2 a) investičnú akciu – stavebnú úpravu „Odvodnenie átria – prístup na Brezinu- 
kanalizačná vpusť do typovej šachty“, ktorá je v zmysle platnej právnej úpravy (cestný 
zákon v platnom znení), súčasťou miestnej komunikácie, ktorej obstarávacie náklady 
predstavujú sumu ............................................................................................. 419.544,76 Sk,       

 

              b) pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín, pod uvedenou stavbou (oba LV č. 1) : 

- parc.č. 3276, k.ú. Trenčín, s celkovou výmerou 528 m²,  

- časť parc.č. 1158/11, k.ú. Trenčín, s výmerou 10 m² (výmera pozemku, kde ústí 
kanalizačná vpusť), 

spolu ............................................................................................................... 538 m², 

v hodnote 500,-Sk/m² – spolu ................................................................. 269.000,-Sk. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za zverilo nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve Mesta Trenčín s účinnosťou od 1.7.2004 do správy m.p.o. Mestské 
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hospodárstvo Trenčín a do správy m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 235/  
 
 
K bodu 3S. Návrh na ukončenie súdneho sporu mimosúdnym vyrovnaním  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3S.  
 
Ide o: 
- 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. 

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

schválilo ukončenie súdneho sporu mimosúdnym vyrovnaním, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 236/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3T. Návrh: 1/ na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstvo v Trenčíne  č. 181 zo 

dňa 18.12.2003, 2/ na vyňatie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  zo správy 
m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín,  3/ na zmenu zriaďovacej listiny m.p.o. 
Mestské hospodárstvo Trenčín  

 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3T. 
 
Ide o: 
I./  zmenu  uznesenia MsZ č. 181 zo dňa 18.12.2003, ktorým schválilo 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,   na základe uznesenia MsZ 
v Trenčíne č. 123 zo dňa 25.08.2003 – Východiská rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 – bod 
1.8. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, vyňatie majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín podľa prílohy tohto návrhu, zo správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.01.2004.  
Zmena sa týka : 
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1/ nadobúdacích a zostatkových hodnôt predmetu vyňatia zo správy – majetku vo 
vlastníctve mesta Trenčín, 
podľa prílohy tohto návrhu – listu m.p.o. MHT č. 320/2004 zo dňa 06.02.2004 : „Prehľad 
zmien v spravovanom majetku MHT, m.p.o. k 31.12.2003, ktorý prechádza k 1.1.2004 pod 
MsÚ“, 
 
pričom predmetom vyňatia zo správy na základe aktuálne zmenených údajov, je majetok 
v nasledovných hodnotách : 
 
a/ objekt Legionárska 70 – PUTRE : 
- nadobúdacia hodnota ................................................................................. 342.580,00 Sk, 
- opravená zostatková hodnota k 31.12.2003 ............................................... 245.532,00 Sk, 
 
b/ objekt Centrum kultúry a služieb – JUH II. : 
- opravená nadobúdacia hodnota ............................................................ 25,484.934,40 Sk, 
- opravená zostatková hodnota k 31.12.2003 .......................................... 21,936.790,50 Sk, 
 
c/ objekt Farská 10 : 
- opravená nadobúdacia hodnota ............................................................................ 0,00 Sk, 
- opravená zostatková hodnota k 31.12.2003 .......................................................... 0,00 Sk 
(objekt bol vyňatý zo správy m.p.o. MHT protokolom č. 662/38/2002 zo dňa 31.12.2002), 
 
d/ objekt Mestská športová hala : 
- opravená nadobúdacia hodnota ............................................................ 38,893.800,90 Sk, 
- opravená zostatková hodnota k 31.12.2003 .......................................... 28,899.029,90 Sk, 

 
2/ celkovej nadobúdacej hodnoty vynímaného majetku, ktorá sa mení z 557,080.533,62 Sk, 
na ........................................................................................................ 558,575.034,62 Sk, 

 
3/ celkovej zostatkovej hodnoty vynímaného majetku k 31.12.2003, ktorá sa mení z 
470,626.112,91 Sk, na .............................................................................. 471,947.975,91 Sk. 

 
Ostatné údaje, uvedené v uznesení č. 181 zo dňa 18.12.2003, vrátane jeho prílohy 
(„Zoznam spravovaného majetku, MHT, m.p.o., ktorý od 1.1.2004 prechádza pod MsÚ 
v Trenčíne“),  zostávajú nezmenené. 

 
II./  vyňatie 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,   
na základe uznesenia MsZ v Trenčíne č. 123 zo dňa 25.08.2003 – Východiská rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2004 – bod 1.8. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, s účinnosťou od 
01.01.2004, nasledovného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, zo správy  m.p.o. 
Mestské hospodárstvo Trenčín v týchto hodnotách : 
 
a/ objekt Sklad palív Trenčianske Biskupice : 
- nadobúdacia hodnota ................................................................................. 139.940,00 Sk, 
- zostatková hodnota k 31.12.2003 ............................................................. 139.940,00 Sk, 
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b/ objekt Trenčianske múzeum : 
- nadobúdacia hodnota .............................................................................. 2,997.985,00 Sk, 
- zostatková hodnota k 31.12.2003 ........................................................... 2,997.985,00 Sk, 
 
c/ objekt Škrupinka – Liptovská ul. : 
- nadobúdacia hodnota ................................................................................. 105.500,00 Sk, 
- zostatková hodnota k 31.12.2003 .............................................................. 105.500,00 Sk, 
 
d/ Futbalové ihrisko Záblatie : 
- nadobúdacia hodnota .............................................................................. 2,969.500,00 Sk, 
- zostatková hodnota k 31.12.2003 ........................................................... 2,969.500,00 Sk. 
 
III./  zmenu zriaďovacej listiny m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 
01.01.2004 tak, že  
 
za bod 5.19 zriaďovacej listiny sa vkladá nový bod 5.20, ktorý znie : 
 

„Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. je oprávnené prenajímať nebytové priestory 
v objektoch vo vlastníctve zriaďovateľa a ktoré sú využívané na zabezpečenie činností, na 
ktoré bolo Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. zriadené a spravované CO kryty.“ 
 
 
Ing. Bezák upozornil, že čo sa týka objektu Škrupinka, nadobúdacia i zostatková hodnota je 
105.500,00 Sk napriek, tomu že tam už nič nie je.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že ide o pozemok a pozemky sa neodpisujú, sú v takej istej hodnote, 
v akej boli nadobudnuté. Poprosil opraviť v materiáli, že nejde o objekt Škrupinka, ale o 
pozemok Škrupinka.   
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 7 sa zdržalo hlasovania: 

I. zmenilo svoje uznesenie č. 181 zo dňa 18.12.2003. 
II. vyňalo majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. MHT Trenčín 

s účinnosťou od 01.01.2004. 
III. zmenilo zriaďovacej listiny m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 

s účinnosťou od 01.01.2004.  
/Uznesenie č. 237/  

 
 
K bodu 3U. Odpis nevymožiteľných pohľadávok MHT, m.p.o.  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3U.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, schválilo trvalé 
upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok MHT, m.p.o. v celkovej výške  
1 457 988,80 Sk.  
/Uznesenie č. 238/ 
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K bodu 3V. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna  
 
MUDr. Szép, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 3V.  
 
Ide o: 
- v zmysle článku 11 ods. 1/ písm. d/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Trenčín schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna medzi Mestom 
Trenčín ako požičiavateľ a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín, n.o. ako 
vypožičiavateľ, ktorej predmetom je hnuteľný a nehnuteľný majetok, na dobu určitú a to od 
1.1.2004 do 31.12.2013, za účelom riadneho prevádzkovania veci. Hnuteľný majetok tvorí 
prílohu č. 1 k  Zmluve o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna. Nehnuteľný majetok 
je vymedzený nasledovne : 
 
a) stavby 
- zimný štadión, súp.č. 1705, na parc.č. 1553/55 
- kotolňa súp.č. 6538, na parc.č.  1553/111 
- strojovňa, súp.č. 6539, na parc.č. 1553/112 a na parc.č. 1553/113 
- čerpacia stanica, súp.č. 6540, na parc.č. 1553/114 
- polyfunkčný objekt, súp.č. 6541, na parc.č. 1553/142 
Čerpacia stanica súpisné číslo 6540 sa nachádza aj na parcele číslo 1567/13 
 
b) pozemky 
- parc.č. 1553/55 o výmere 5977 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/107 o výmere 107 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/108 o výmere 10 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/109 o výmere 10 m2, zastavané plochy  
- parc.č. 1553/110 o výmere 843 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/111 o výmere 140 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/112 o výmere 281 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/113 o výmere 118 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/114 o výmere 54 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/115 o výmere 28 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/116 o výmere 1136 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/117 o výmere 238 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/118 o výmere 10 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/119 o výmere 52 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/120 o výmere 9 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/123 o výmere 623 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/124 o výmere 95 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/126 o výmere 10 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/134 o výmere 256 m2, zastavané plochy 
- parc.č. 1553/142 o výmere 65 m2, zastavané plochy  
zastavané plochy spolu predstavujú 10.062 m2 
 
Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna sa uzatvára s nasledovnými 
podmienkami: 
- platby za dodávky energií budú uhrádzané požičiavateľom 
- vypožičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť úlohy požiarnej ochrany a CO 
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- vypožičiavateľ umožní bezodplatne verejné korčulovanie a to v rozsahu najmenej 1x 
týždenne po dve hodiny, pri nedodržaní tejto podmienky má požičiavateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- Sk 

- vypožičiavateľ môže časť nebytových priestorov prenajímať vo svojom mene ako 
prenajímateľ 

- celý výnos z prenájmu musí vypožičiavateľ preukázateľne použiť na zabezpečenie 
činnosti a potrieb mládežníckeho hokeja v Trenčíne. Vybraté nájomné tvorí dotáciu Mesta 
Trenčín na činnosť mládežníckeho hokeja a vypožičiavateľ je povinný vyúčtovať a 
zdokladovať použitie týchto finančných prostriedkov. Pri nedodržaní týchto podmienok 
má požičiavateľ nárok na zmluvnú pokutu 100.000,- Sk. 

- vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať nasledovné činnosti spojené s údržbou a opravou 
predmetu zmluvy vo vlastnej réžii: 

1. oprava a výmena sanitárnych zariadení  
2. oprava a výmena elektrických zariadení /vypínačov, osvetľovacích telies a pod./ 
3. oprava a výmena plynových zariadení /sporákov, radiátorov , dopĺňanie drobných 

súčiastok a pod./  
4. oprava a údržba ohrievačov vody /výmena drobných súčiastok/ 
5. oprava a údržba chladiaceho zariadenia 
6. oprava a údržba okien, dverí, podláh, stien, žalúzií a rolet /nátery, výmena drobných 

súčiastok, zasklievanie a pod./ 
7. oprava a údržba iných nevymenovaných zariadení, ak ich náklad na jednu opravu 

neprevýši sumu 200,- Sk. 
 
Ing. Lifka vyslovil prekvapenie nad tým, že tento bod je zaradený na dnešnom zasadnutí, 
nakoľko neprešiel finančnou a majetkovou komisiou a ide o typické hospodárenie s majetkom 
mesta. Upozornil, že návrh zmluvy je poslancom podsunutý na poslednú chvíľu a „určite“ si 
ho stihli všetci prečítať.   

Poukázal na to, že štadión, ktorý mesto dostalo v minulom roku za 1,5 mil. Sk a môže  
s ním hospodáriť až o 5 rokov,  môže ho vtedy predať, dáva bez výberového konania 
neziskovej organizácii.  Zaujímavé je, že platby za dodávky energií budú uhrádzané 
požičiavateľom, čiže mestom. Ďalej vypožičiavateľ HK Dukla Trenčín môže prenajímať 
miestnosti, ale v zmluve nie je uvedené, za koľko ich môže prenajímať. Tiež v návrhu chýba, 
kto platí poistné za budovu. Je tu uvedená výmena plynových a elektrických zariadení, čo je 
v poriadku, ale je tu len oprava a údržba chladiaceho zariadenia a nie rekonštrukcia. Je tam 
ekologický dlh a akonáhle bude treba raz urobiť chladiace zariadenie, mesto ho musí znova 
financovať. Nehovorí sa v materiáli o ďalších investíciách do budovy, ale len o bežných 
opravách. Dnes je predložený materiál na 2 strany k majetku, ktorý má v bilančnej hodnote x 
Sk, čo tu nie je vyčíslené.   

Nakoľko materiál považuje za nedostatočný, navrhol, aby bol čiastkovo nepodporený, 
stiahnutý a znova prerokovaný, pretože zakladá podstatu nehospodárneho nakladania 
s majetkom mesta podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta a zákona o obecnom 
zriadení. Pre tých, ktorí  majú pocit, že mesto má hospodáriť s majetkom hospodárne, 
navrhol, aby sa zdržali hlasovania, alebo hlasovali proti a  aby bol materiál  vrátený späť do 
finančnej a majetkovej komisie na prerokovanie a bol na to nastavený iný mechanizmus.  
 
Ing. Celler reagoval, že takto predložený materiál bol schválený finančnou a majetkovou 
komisiou, na ktorej sa Ing. Lifka nezúčastnil bez ospravedlnenia a následne bol predložený na 
zasadnutie mestskej rady, kde bol odporučený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Materiál bol procesne schválený tak, ako ukladá Rokovací poriadok MsZ a Štatút mesta.  
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Ing. Lifka poznamenal, že materiály doručené členom finančnej a majetkovej komisie 
neobsahovali tento bod. Na komisii hlasovali 4 členovia, z toho 2 poslanci, ktorí odsúhlasili  
materiál. Zasadnutia  komisie sa nemohol zúčastniť a materiál mu nebol doručený ani po 
schválení.  
 
Ing. Celler opäť reagoval, že prítomní členovia finančnej a majetkovej komisie rozhodli na 
svojom zasadnutí, že budú rokovať o tomto materiáli.  
 
P. Babič sa prikláňa sa k tomu, že ide o závažný materiál, ktorý by poslanci nemali dostať „o 
päť minút deväť“ s tým, že sa majú k nemu vyjadriť. Tiež v ňom chýba bod, ktorý by hovoril 
o využívaní ľadovej plochy mestom, prípadne objektu ako takého.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že v návrhu zmluvy je uvedená podmienka, že ten, kto bude štadión 
užívať, musí zabezpečiť minimálne 1x do týždňa v rozsahu 2 hodín verejné korčuľovanie 
zdarma pod sankciou. Je to po 5 rokoch zabezpečené verejné korčuľovanie na zimnom 
štadióne. V zmluve sú všetky veci zabezpečené tak, aby mesto mohlo s týmto majetkom 
disponovať, aby sa mohlo oň starať, ako o ostatný majetok, športoviská. Štadión slúži 300 
deťom a mládeži a nejde tam o 20 profesionálov. Zdôraznil, že tak sa treba na túto záležitosť 
pozerať.  
 
P. Löbbová informovala, že na komisiu bola predložená žiadosť o výstavbu nového zimného 
štadióna, resp. krytého klziska na školskom dvore VII. ZŠ. Takže ideme vypožičiavať štadión 
HK Dukla Trenčín a ešte ideme dávať z rozpočtu mesta peniaze  na výstavbu  nového 
štadióna. Zdôraznila, že ide o 2 veci, ktoré zaťažujú rozpočet.  
 
Ing. Celler  vysvetlil, že zámer výstavby malého zimného štadióna na Sihoti, je zámer 
súkromného investora, to znamená, že sa netýka financií mesta.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna 
medzi Mestom Trenčín ako požičiavateľ a Hokejovým klubom Dukla Trenčín, n.o. ako 
vypožičiavateľ, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č 239/  
 
 
K bodu 4. Žiadosť o predĺženie nájomného vzťahu nájomníkov v bývalých Masarykových 

kasárňach  
 
P. Babič, poslanec MsZ, uviedol, že prednedávnom MsZ prijalo uznesenie, na základe 
ktorého sa poskytol priestor Masarykových kasární k prestavbe, resp. asanácii a výstavbe 
nového polyfunkčného objektu. Celá  záležitosť mala  jeden procesný nedostatok a to,  že 
nájomníkov v Masarykových kasárňach, ktorých sa to bytostne týka, sme informovali veľmi 
povrchne alebo vôbec. Nájomníci boli v priestoroch niekoľko rokov s tým, že investovali 
vlastné peniaze k ich zveľadeniu. Taktiež platili riadne nájom v zmysle uzatvorených zmlúv. 
V konečnom dôsledku má výpoveď svoje oprávnenie, ale prišla v takom nevhodnom termíne, 
že to vyvolalo existenčné problémy tým ľuďom, ktorí majú v kasárňach prenajaté priestory 
a ich činnosť je jedinou zárobkovou činnosťou. Jeho návrh je, dať týmto nájomníkom časový 
priestor, aby sa mohli zariadiť tak, aby ich prevádzka mohla pokračovať. Dostal informáciu 
od kompetentných, že budú hovoriť s nájomníkmi o tom, ako túto situáciu riešiť. Pred MsZ sa 
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informoval, či sa táto záležitosť riešila, bolo mu povedané, že áno, napriek tomu, že pravda je 
iná. Osobne cíti určitú vinu, že sa v tejto veci nepracovalo dôslednejšie. Preto poprosil prijať  
uznesenie v tom zmysle, aby nájomníci mali možnosť sa o seba postarať, čo deklarujú aj 
v žiadosti.  
 
MUDr. Sámel sa informoval, v akom stave je objekt Masarykových kasární po právnej 
stránke, či už bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve a ktorým štatutárom.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že zmluva o budúcej zmluve je podpísaná.  
 
Ing. Krátky navrhol jednoduchší návrh na uznesenie a to, že MsZ zaväzuje štatutára mesta 
Trenčín, aby vyhovel nájomníkom a pokračoval v rokovaní s budúcim nadobúdateľom 
pozemku pod Masarykovými kasárňami tak, aby nájom bol ukončený do 30.6.2004.  
 
Ing. Celler podotkol, že schválené uznesenie bolo také, že dňom 1.3.2003 začne plynúť 3 
mesačná výpovedná lehota nájomcov v Masarykových kasárňach, čo znamená, že  v týchto 
priestoroch môžu ostať do 30.5.2004. Nájomcom boli doručené výpovede, niektorým boli 
ponúknuté tie priestory, ktoré máme v iných častiach mesta. Nájomcovia dostali zoznam, aby 
sa mohli ísť na tie priestory pozrieť. Niektorí si našli náhradné priestory, niektorí už požiadali  
o skončenie nájmu, proste v Masaryčkiných kasárňach sú rôzne skupiny nájomcov. Zatiaľ je 
naplnené uznesenie z predošlého zasadnutia MsZ.  
 
Ing. Česal sa vyjadril, že v prvom rade sa treba opýtať nadobúdateľa, či vôbec je možné pri 
akejkoľvek dobrej vôli, vyhovieť tejto žiadosti. Pretože ak má nadobúdateľ zazmluvnené 
postupy pri prácach, pri asanácii, atď., môžu ho postihnúť sankcie, pokuty.  Poznamenal, že 
teraz diskutujeme o niekom, koho to nemáme.  
 
Ing. Celler navrhol rokovať s nadobúdateľom, či je možné vyhovieť individuálne niektorým 
nájomníkom a následne predložiť informáciu na rokovanie MsZ. Naformuloval uznesenie 
a to: MsZ zaväzuje štatutára rokovať s Konzorciom o možnosti ukončenia nájomných 
vzťahov  najneskôr k 30.6.2004.  
 
P. Babič upozornil, že žiadosť nájomníkov je predĺžiť nájom o 3 mesiace, t.j. k 30.6.2004 
a následne začne plynúť 3 mesačná výpovedná doba.  
 
P. Hubinská navrhla ukončiť diskusiu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo návrh p. 
Hubinskej.  
 
Ing. Celler dal hlasovať o návrhu Ing. Krátkeho, t.j. zaviazať štatutára mesta rokovať s 
Konzorciom o možnosti ukončenia nájomného vzťahu s nájomníkmi bývalých Masarykových 
kasární do 30.6.2004. 
 
Následne p. Babič stiahol svoj návrh.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  20 za, 2 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, zaviazalo štatutára mesta rokovať s Konzorciom o možnosti ukončenia 
nájomného vzťahu s nájomníkmi bývalých Masarykových kasární do 30.6.2004. 
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/Uznesenie č. 240/  
 
 
K bodu 5. Interpelácie poslancov MsZ  
 
MUDr. Sámel:  
- v mene občanov žijúcich na Soblahovskej (konkrétne na ul. Tatranská a Krátka) 

informoval o opakovanom probléme, ktorý bol snaha  riešiť už v minulom volebnom 
období. Ide o parkovanie nákladných vozidiel na území mesta. Každý prevádzkovateľ 
nákladného vozidla je si povinný zabezpečiť  buď u firmy, alebo mesta mimo verejných 
priestorov parkovanie svojho vozidla, čo musí byť zaevidované na odbore ŽP a investícií 
MsÚ v Trenčíne. Opakovane sa stáva a je to hlavne problém sídliska Juh, že majitelia 
týchto nákladných vozidiel parkujú na uliciach a hlavne ráno v zime, kedy je sťažené 
štartovanie, veľmi obťažujú obyvateľov a zároveň znečisťujú vzduch v týchto 
sídliskových oblastiach.  
1. Požiadal MsP, aby podnikla patričné kroky a upozornila vodičov na protiprávnosť ich 

konania.  
2. Požiadal mesto zmluvne zabezpečiť odťahovanie nákladných vozidiel, pokiaľ má 

nejaká firma alebo Cestné stavby odťahové vozidlo na takéto veľké vozidlá.  
3. V súvislosti s predajom bitúnku, kde tiež mali zabezpečené niektoré nákladné vozidlá 

pakovanie, požiadal, aby vodiči boli upozornení na to, že sú si povinní zabezpečiť 
parkovanie  inde.  

 
- dostal sa mu do rúk pracovný materiál Štruktúra majetku mesta Trenčín a návrh jeho 

ďalšieho využitia, ktorý predbežne vysvetľuje zámer mesta, ako naložiť s niektorými 
objektmi v jeho vlastníctve. Z materiálu sa dozvedel, že sa predbežne uvažuje s predajom 
chát na Soblahove a v Opatovej. Vzhľadom k tomu, že chatu na Patrovci pri prechode 
kompetencií získal Vyšší územný celok a deti zo ZŠ tam chodia do školy v prírode, 
požiadal pri prerokovávaní tohto pracovného materiálu, ktorý uvažuje s predajom týchto 2 
chát, aby  aspoň jedna z nich bola vyňatá z predaja s perspektívou, že by mohla slúžiť 
v budúcnosti školským zariadeniam. 
Ing. Celler reagoval, že sa neuvažovalo s predajom chaty na Soblahove, ale bude daná do 
správy m.p.o. Správa mestských lesov. V Opatovej mesto nemá chatu, ale v Kubrici, kde 
je nájomca a uvidí sa, čo bude s ňou ďalej.  

  
- konštatoval, že zimná údržba tento rok nebola veľmi vzorná. Nedáva to za vinu MHT, 

žiaľ vozidlá vyšli neskoro pri poslednom snežení, keď začalo evidentne snežiť počas dňa. 
V minulých rokoch bolo pekným zvykom, že všetci poslanci obdržali komplexný 
materiál, ktorý sa týkal zimnej údržby, tzv. Operačný plán zimnej údržby, kde boli 
kontaktné čísla na konkrétne osoby pre jednotlivé VMČ, takže každý poslanec mal 
možnosť okamžite reagovať. Preto požiadal pre budúcu zimu, aby bol takýto materiál tiež 
vypracovaný tak, ako to bývalo v minulosti.  

 
- reagoval na informáciu, ktorú zástupca primátora poskytol pri otváraní stanovištia 

mestskej polície na Juhu ohľadne križovatiek,  že sa budú rekonštruovať. Náhodou sa na 
MsÚ dostal k diskusii o zamýšľanom projekte vybudovať kruhový objazd na 
Soblahovskej pri pohotovosti. Myslí si, že prioritu by mali dostať samozrejme križovatky 
pri hoteli Tatra, odbočovanie k Prioru až ku Kauflandu. Jeho názor je taký, že by bolo 
vhodné v týchto lokalitách, pokiaľ je to možné, všade počítať s kruhovými objazdmi. Bolo 
mu vysvetlené, že pri hoteli Tatra to nie je možné a preto by to bolo dobré ešte zvážiť.  
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Ing. Celler odpovedal, že riešenie križovatiek, štúdie, vybudovanie križovatky pri 
Keramoprojekte bolo schválené v rozpočte na rok 2004. V tomto úrad nekoná sám, MsZ 
to schválilo ako súčasť kapitálových výdavkov na rok 2004. 
MUDr. Sámel chcel len povedať, aby sa pri projektovaní, pokiaľ je to technicky možné,  
uprednostňoval variant kruhových objazdov.  
 

Ing. Bezák:  
- čo sa týka Južanky, bolo by dobré, keby mesto zverejnilo pravidlá, čo sa s ňou plánuje, 

pretože sú aj záujemcovia a nevedia podľa čoho sa majú riadiť, teda akým spôsobom sa 
Južanka  plánuje predať, či jednotlivo, či v celku.  

 
- spýtal sa, prečo nebola zaradená do majetkových prevodov žiadosť p. Fabu a p. 

Lobotkovej, ktoré už boli podané v októbri 2003 a teraz jemu i  viacerým poslancom títo 
záujemcovia telefonujú, čo sa s tým deje. Poukázal na to, že dnes sme schvaľovali 
podobný bod 3O v majetkových prevodoch, predaj práčovne pre p. Häuslera.  

 
- na dnešnom MsZ už bola spomenutá Škrupinka a bol by rád, keby vyšiel zámer, čo sa 

plánuje s touto betónovou plochou robiť, ktorá asi už 2 roky špatí okolie a občania sa ho 
stále pýtajú, na aký účel sa to plánuje využiť.  

 
P. Babič: 
- poprosil zástupcu primátora o odpoveď, aká je situácia s fy Siemens, nakoľko nastala 

v tomto meste temná doba, svetlá nefungujú,  signalizácia na križovatkách často 
vypadáva. Nevie, aký je časový harmonogram naplnenia zmluvy, t.j. rekonštrukcie 
osvetlenia v našom meste.  
Ing. Celler reagoval, že od 1.1.2004 prevzala fi Siemens verejné osvetlenie a zo 
zmluvných podmienok vyplýva, že do 1 roka od prevzatia má Siemens  po vykonanej 
rekonštrukcii zabezpečiť 98 % svietivosť. Od 1.4.2004 Siemens nastupuje na komplexnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia a všetkých križovatiek od hotela Tatra po benzínovú 
pumpu Esso.  
 

- poprosil hlavného kontrolóra, že uznesenia, ktoré vychádzajú z komisií a VMČ by bolo 
dobré prenášať v ich účinnosti na MsZ. Má na mysli napr. to, že na VMČ odsúhlasili, aby 
sa začalo uvažovať s vymiestnením colnice Pod Sokolicami mimo mesto. Parkujú tam 
nákladné autá, čo prekáža obyvateľom. 
Ing. Celler reagoval, že v tejto veci sa koná, 2 x rokoval s riaditeľom Colného úradu 
Trenčín.  
 

- upozornil, že  stále nie je doriešené, čo s automobilom Audi A6, či sa hľadá kupca, alebo 
ostane mestu. Chce, aby boli občania informovaní, ako sa táto záležitosť rieši.  

 
P. Hubinská požiadala zástupcu primátora o informáciu, ako dopadlo včerajšie rokovanie 
komisie územného plánovania a investícií ohľadne AUPARK-u, ktorý by sa mal nachádzať 
vedľa kina Hviezdy. Poslanci vôbec nie sú o tom informovaní, hlavne poslanci za VMČ 
Stred, nakoľko ide o akciu v centre mesta. Myslí si, že aspoň predsedovia VMČ by mali byť 
prizývaní na rokovania o takýchto dôležitých veciach, pretože je nepríjemné, keď sa to dozvie 
od ľudí z ulice a dokonca už bola tlačovka o AUPARK-u ako o hotovej veci. Osobne sa jej 
zdá trávnik pri kine Hviezda veľmi malý priestor na výstavbu takéhoto objektu.  
Ing. Celler reagoval, že tento proces je úplne na začiatku, bolo to zatiaľ prerokované na MsR 
a v komisii a bude to prechádzať ďalšími komisiami. Nič nie je uzatvorené a práve preto sa 
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o tom informovalo na tlačovej konferencii, aby nevznikali fámy, nepodložené informácie, 
manipulácie. Tento proces bude prebiehať na všetkých úrovniach tak, ako štatút mesta 
a rokovacie poriadky určujú.  
 
Ing. Sýkorčin: 
- poprosil, aby sa prehodnotila situácia vo výstavbe cintorína.  Keď nastúpil do funkcie 

poslanca, tak sa ho občania veľmi kriticky vypytovali, ako to s cintorínom v Trenčíne je. 
Kedysi bol do toho trochu zainteresovaný a vie, že trenčiansky cintorín je možnosť 
rozširovať na Bočkove sady, ktoré sú v majetku mesta. To sa od čias primátora Reháka 
stále odďaľovalo. Na urgenciu predsedu družstva Zámostie p. Ivana Jánošíka na 
komisii dopravy a ŽP zorganizoval výjazd, ktorého sa zúčastnili zamestnanci odboru ŽP 
a investícií a členovia komisie. Sami sa presvedčili, že táto lokalita je pre cintorín 
nevhodná. Napriek tomu, že v územnom pláne je schválená výstavba, chce, aby všetci 
poslanci dostali informáciu, aká je situácia ohľadne plánovanej výstavby cintorína 
v Zlatovciach a poprípade, či by nebolo možné v rámci obchvatu mesta Trenčín 
premiestniť cintorín na „Dušovu dolinu“, lebo údajne  sa črtajú možnosti premiestnenia 
cintorína do tejto lokality.  

 
- na základe požiadaviek VMČ Západ poprosil, aby bolo vysvetlené, ako sa dostala 

opravovňa nákladných áut do Záblatia. Situácia je tam kritická, vo veľkom množstve  
tadiaľ jazdia nákladné autá a občania sa sťažujú, že aj v nočných hodinách jazdia do 
opravovne. Myslí si, že nebolo moc vhodné, túto prevádzku zaradiť na koniec obce.  

 
P. Löbbová požiadala zástupcu primátora,  keď sa dávajú informácie do médií, nech sú 
opodstatnené, všade prediskutované, ucelené, uzavreté a až potom uverejnené.  
 
Ing. Česal poukázal na to, že asi pred rokom bolo prijaté v komisii dopravy a ŽP uznesenie 
pre úpravu podchodov v protišmykovej úprave. Vie, že suma, o ktorej sa uvažovalo, nebola až 
taká veľa a je to v zdroji dosť značnej kritiky. Spýtal sa, kedy sa uvažuje s realizáciou a kde 
to stagnovalo.  
Ing. Celler zodpovedal, že v súčasnosti má mesto ponuku od dodávateľa na riešenie tohto 
problému tak, aby to nebola jednosezónna ale dlhodobá záležitosť.  
 
Ing. Lifka: 
- požiadal o písomnú odpoveď alebo opis písomnej odpovede zaslať v termíne doporučene 

na jeho adresu, pretože súčasný systém schránok nedokumentuje doručenie.  
Žiada vyhotoviť zoznam všetkých členov komisií rozhodujúcich podľa zákona o verejnom 
obstarávaní za rok 2003.  
Vo formáte 
Verejné obstarávanie č., názov 
Forma tendra paragraf 
Účastníci tendra 
Členovia komisie.  
 

- požiadal o písomnú odpoveď alebo opis písomnej odpovede zaslať v termíne doporučene 
na jeho  adresu, pretože súčasný systém schránok nedokumentuje doručenie. 
A/ Žiada popísať proces a dátumy, akým došlo k rozhodnutiu prenajať priestor v centre 
voľného času občianskemu združeniu Srdiečko. 
Žiada kópie všetkej dokumentácie, listy, žiadosti, vyjadrenia komisií, MsR a záznamov 
spojených s touto operáciou. 
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Žiada zdokumentovanie procesu v súlade s VZN o nájmoch a VZN o poskytovaní 
finančných dotácií.  
 

- požiadal o písomnú odpoveď alebo opis písomnej odpovede zaslať v termíne doporučene 
na jeho adresu, pretože súčasný systém schránok nedokumentuje doručenie. 
A/Žiada popísať proces a dátumy týkajúcich sa jednaní predstaviteľov mesta 
a zamestnancov mesta ohľadom budovy AUPARKu. 
Žiada kópie všetkej dokumentácie, listy, žiadosti, vyjadrenia komisií, MsR a záznamov 
a zápisov spojených so snahou investorov postaviť AUPARK v Trenčíne.  

 
 
K bodu 6. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta 

Trenčín  
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6.  
 
Ing. Lifka navrhol:  
- v článku 2, písm. b/  doplniť za text „v príslušnom registri“ občan mesta a vypustiť text 

„s výnimkou politických strán a hnutí, ich koalícií a bankových inštitúcií“.  
- v článku 3, ods. 1  doplniť na koniec textu na území mesta Trenčín.  
- v článku 3, ods. 2 za text „dotácie môžu byť poskytnuté“ doplniť slovo adresne.  
- v článku 5, ods. 1 za slovo „dotácie“ doplniť ktoré slúžia na financovanie aktív.  
- v článku 5, ods. 1 písm. b/ doplniť na koniec vety „daňovému úradu, sociálnej 

poisťovni, zdravotnej poisťovni, nie sú v exekúcii alebo v likvidácii“ 
- v článku 5, ods. 1 doplniť písm. c/ v znení oprávnená osoba podľa písm. b/ nevykazuje 

v poslednom finančnom roku finančnú stratu.  
- v článku 5 vypustiť ods. 3.  
- v článku 6, ods. 2 doplniť na koniec vety uvedenie nesprávnych alebo nepravdivých 

informácií v tom roku diskvalifikuje žiadateľa a v tom roku mu dotácia nemôže byť 
poskytnutá.  

- v článku 7 ods. 2 doplniť za text „na rokovaní mestskej rady“ a mestského 
zastupiteľstva.  

 
Ing. Celler zdôraznil, že takto predložený materiál bol prerokovaný vo finančnej 
a majetkovej komisii, kde sa zúčastnil i Ing. Lifka.  
 
Ing. Lifka reagoval, že vtedy nemal riadne preštudovaný materiál.  
 Opýtal sa predkladateľa, či by jeho návrhy nebolo vhodné zapracovať.  
 
PhDr. Kvasnička odpovedal, že jeho prvú pripomienku rieši článok 2 a/.  
 
Ing. Celler sa vyjadril, že nakoľko Ing. Lifka už predniesol svoj návrh, požiadal Ing. 
Krátkeho o vystúpenie, keďže je prihlásený do diskusie.  
 
Ing. Krátky poznamenal, že je na škodu, že sa VMČ nemohli k materiálu vyjadriť.  Je 
v príliš všeobecnej rovine podané, komu dotáciu môže mesto poskytnúť. Jeho názor je, že by 
malo  byť na financovanie aktív, nie pasív, to znamená nie na krytie strát a hlavne minulých. 
Preto odporučil v článku 2 písm.  ab/ vypustiť text „na kompenzáciu strát, ktoré vznikli 
z predaja tovarov a služieb verejnosti“.  
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Ing. Celler navrhol po dohode s predkladateľom materiálu, stiahnuť ho z rokovania ako celok 
a opätovne ho prerokovať, nakoľko poslanci idú do absolútnej podstaty materiálu, ktorý bol 
štandardne prerokovaný vo všetkých komisiách.  
 
PhDr. Kvasnička doplnil, že ak materiál nebude schválený, bude platiť predošlá norma 
o prideľovaní grantov.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania: 
 
1. stiahlo návrh VZN Mesta Trenčín č. 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín. 
 
2. uložilo predkladateľovi materiálu opätovne prerokovať návrh VZN Mesta Trenčín č. 
2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a predložiť ho na ďalšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva.   
/Uznesenie č. 241/  
 
 
 
 
 
K bodu 7. Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín 
 
RNDr. Mertan, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7.  
 
Ing. Bezák požiadal, aby sa sprísnila kontrola nádob na psie exkrementy, lebo v minulosti 
kontrolované neboli. 
 
P. Löbbová sa vyjadrila, že by nádoby bolo dobré najskôr vyskúšať  napr. na Kvetnej ako na 
Juhu, kde je menej psov.  
 Poznamenala, že polícia nemá šancu pri kontrole zistiť, o koho ide, keď človek, ktorý 
nemá pri sebe občiansky preukaz, vojde do paneláku a už sa nevráti.  
 Navrhla VZN doplniť o to, aby správcovia domov viedli evidenciu psov.   
 
Ing. Celler reagoval, že VZN nemôže byť nad rámec zákon, ktorý ukladá iba mestu viesť 
evidenciu.  
 
P. Löbbová stiahla svoj návrh.  
 
P. Dobiaš navrhol ukončiť diskusiu k bodu 7.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 proti, schválilo návrh na 
ukončenie diskusie.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo novelizáciu VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste 
Trenčín podľa predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 242/  
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K bodu 8. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Dipl. Ing. Homola, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8.  
 
P. Dobiaš navrhol ukončiť diskusiu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 6 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh na ukončenie diskusie.  
 

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

 
1. v článku 11 sa vypúšťa ods. 4/ a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

„Cena garáže umiestnenej v dome sa stanovuje vo výške 50.000,- Sk a cena 
príslušného podielu na pozemku sa stanovuje vo výške 500,- Sk/m2“.  

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

mesta.  
/Uznesenie č. 243/  
 
 
K bodu 9. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 O Mestskej polícii v Trenčíne, Príloha č. 1 – 

Organizácia Mestskej polície  
 
Ing. Siebert, zástupca náčelníka MsP, predložil materiál pod bodom 9.  
 
P. Dobiaš navrhol ukončiť diskusiu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 9 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh na ukončenie diskusie.  
 
P. Babič poprosil, aby rozpočet na budúci rok počítal so stanovišťami MsP ako na Juhu, tak 
aj vo VMČ Západ a Sever.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za schválilo novelizáciu VZN 
Mesta Trenčín č. 2/2001 O Mestskej polícii v Trenčíne, Prílohu č. 1 – Organizácia 
Mestskej polície.  
/Uznesenie č. 244/  
 
K bodu 10. Návrh na riešenie objektu pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne  
 
Ing. Celler, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 10. 
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PhDr. Kvasnička si želá, aby boli uspokojené všetky strany, aby Trenčianska univerzita mala 
dôstojný priestor pre sesterské akreditované štúdium, ktoré chce zriadiť a aby cirkevná 
a zdravotná škola mohla prosperovať.  
 Poďakoval Ing. Cellerovi, ktorý sa angažoval v tomto probléme a spolu s ostatnými 
rokujúcimi dovŕšil ten proces, ktorý začal Ing. Krátky a že sa našlo riešenie, ktoré je možno 
kompromisom, ale v súčasnej dobe je jediným možným riešením.  
 
P. Babič podporí predložený návrh s tým, že táto záležitosť mala byť najskôr schválená 
v MsZ a až potom medializovaná.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo: 
 
1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom Trenčín a 
vypožičiavateľom – Základnou školou sv. Andreja Svorada a Benedikta Trenčín, ul. 1. 
mája 7 za účelom užívania časti objektu - I. poschodia  bývalej Základnej školy 
v Trenčíne, ul. 1. mája 9 pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne  na dobu určitú 
s účinnosťou od 01.07.2004 do 30.06.2006. Služby spojené s užívaním časti objektu budú 
uhrádzané vypožičiavateľom samostatne. 
 
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom Trenčín a 
vypožičiavateľom – Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne,. ul. 
Študentská 2 za účelom užívania časti objektu - II. poschodia bývalej Základnej školy 
v Trenčíne, ul. 1. mája 9 pre výchovno-vzdelávací proces bezplatne  na dobu určitú 
s účinnosťou od 01.03.2004 do 30.06.2006. Služby spojené s užívaním časti objektu budú 
uhrádzané vypožičiavateľom samostatne. 
/Uznesenie č. 245/  
 
 
 
K bodu 11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín za II. polrok 2003 
 
Ing. Bičan reagoval na poznámku MUDr. Sedláčka v diskusii k bodu 2. Uznesenie MsZ č. 
205 z 18.12.2003 nebolo preto vyhodnotené, lebo bolo odporúčajúce a nie ukladacie a 
vyhodnocujú sa len ukladacie uznesenia.  
 Následne predložil materiál pod bodom 12.   
 
Ing. Lifka navrhol ukončiť diskusiu k bodu 11. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh na ukončenie diskusie.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  1 sa zdržal hlasovania, 

zobralo na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2003. 
/Uznesenie č. 246/  
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K bodu 12.  Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za 
rok 2003  

 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 12.  
 
Ing. Krátky poprosil o vybavenie sťažnosti p. Filipovej, že na Mierovom nám. nad lekárňou 
trvalo zatekala strecha a ktorá nebola opravená tak, ako bolo potrebné. Z toho dôvodu 
požiadal preveriť a hľadať riešenie zo strany úradu v spolupráci s Tebys-om, aby sa  
nedostatok odstránil, nakoľko sa znehodnocuje mestský majetok.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že Tebys už nie je v žiadnom vzťahu k tomuto majetku, od 1.1.2004 
je to vec mesta.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o stave a úrovni vybavovania sťažností 
a petícií občanov za rok 2003.  
/Uznesenie č. 247/ 
 
 
 
 
 
K bodu 13. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 

2004 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 13.  
 
P. Babič navrhol doplniť do návrhu bod 12. Kontrola zmluvných vzťahov s jednotlivými 
subjektami, s ktorými má mesto zmluvné vzťahy.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Babiča.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2004 
s doplnením  bodu 12. Kontrola zmluvných vzťahov Mesta Trenčín so svojimi 
obchodnými partnermi.    
/Uznesenie č. 248/  
 
 
K bodu 14. Návrh na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl a mestskej školskej 

rady  
 
Mgr. Plánková, člen MsR, predložila materiál pod bodom 14.  
         Informovala, že Ing. Veronika Závodská požiadala, aby mohla pracovať v rade školy 
ZŠ Opatová, Potočná ul. Z toho dôvodu navrhla delegovať Ing. Závodskú do tejto rady školy. 
 Ďalej navrhla zmenu v predloženom návrhu na uznesenie, aby PhDr. Alena Laborecká 
pracovala v mestskej školskej rade a nie Ing. Ján Bezák, ktorý je v nej navrhnutý.  
 Poznamenala, že p. Gabriela Hubinská poprosila pracovať v strednej priemyselnej 
škole ako doteraz.  
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Ing. Krátky sa vyjadril, že je na škodu, že sa materiál nepodarilo prerokovať vo VMČ ako i 
minulý rok. Nepochopil, prečo poslanci  nemôžu byť v tých istých radách škôl ako doteraz. 
Podľa neho  by bolo dobré ponechať pôvodné zastúpenie poslancov v radách škôl. Navrhol, 
aby Mgr. Plánková bola zaradená do rady školy ZŠ Východná a ZŠ Študentská.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že zákon č. 596/2003 hovorí, že do rady školy je delegovaný 
poslanec MsZ. Keď má byť niekde delegovaný, je rád, keď sa ho na to niekto spýta a vtedy 
povie áno.   Nakoľko pracoval v iných radách škôl ako je dnes navrhnuté, tak principiálne 
túto delegáciu  neprijíma. Akonáhle bude materiál  odsúhlasený, jeho delegácia nie je prijatá, 
lebo nebola predtým s ním konzultovaná. 
 Tiež sa domnieva, že zákon neustanovuje, že v obecnej školskej rade majú byť 
poslanci. Obecná školská rada hovorí, že v nej majú byť 2 zástupcovia mesta a to môže byť 
ktokoľvek, koho určíme. Podľa neho človek, ktorý nepresadil koncepciu školstva, t.j. Mgr. 
Plánková,  by nemal byť delegovaný do mestskej školskej rady.  

Jeho návrh je, nahradiť Mgr. Plánkovú iným zástupcom mesta a neprijíma delegáciu 
v tých radách škôl, kde je navrhnutý a je na ňom, ako s nimi bude spolupracovať.  
 
P. Hubinská poprosila vysvetliť, prečo Ing. Ján Bezák bol odsunutý z mestskej školskej rady 
a miesto neho navrhnutá PhDr. Alena Laborecká.  
 
Ing. Závodská prikláňa sa k názoru, aby rady škôl ostali v pôvodnom zložení.  
 
Ing. Sýkorčin poznamenal,  keď boli pred rokom poslanci delegovaní do rád škôl, mali 
problém sa s nimi zoznámiť. Chodili tam rok a teraz zrazu majú byť poslanci v iných radách 
škôl. Osobne bol na strednom učilišti stavebnom, kde už si zvolili školskú radu, teraz odtiaľ 
vypadol a budú musieť urobiť nové voľby.  

Poukázal na to, že v rade školy ZŠ Na dolinách boli dvaja spolu s p. Barčákom a teraz 
tam pribudlo ďalšie meno, nechápe prečo. Podľa neho poslanci v radách škôl mali byť na celé 
volebné obdobie.  
 
Ing. Bezák sa spýtal, kto má povinnosť zvolávať rady škôl, pretože do  rady školy Materská 
škola  na Ul. Niva  nebol prizvaný ani raz a do rady školy ZŠ Ul. Novomeského bol prizvaný 
len raz.  
 
Mgr. Plánková reagovala na príspevky kolegov. Zákon je platný od 1.1.2004, nie od 
decembra. Ing. Lifka osobne v predchádzajúcom období žiadal, aby bol v rade školy na 
Študentskej ul. ako zástupca zriaďovateľa.  

Škola nemôže vytvoriť radu bez návrhu zriaďovateľa, takže ak niektorá škola 
vytvorila radu školy, tak neoprávnene.  

Stojí si za každým bodom koncepcie, pretože normatív na žiaka, ktorý bol stanovený, 
ukazuje, že bola predložená  koncepcia so správnymi závermi.  

Radu školy má povinnosť zvolávať predseda rady školy po jej vytvorení. Garantom je 
škola a riaditeľ školy. Tiež nebola prizývaná do niektorých rád škôl, je to vec riaditeľa školy 
a predsedu rady školy.  
 
1/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Plánkovej č. 1 – Ing. Veroniku Závodskú delegovať do rady 
školy ZŠ Opatová, Potočná ul.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh Mgr. Plánkovej.  
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Plánkovej č. 2 – delegovať PhDr. Alenu Laboreckú do mestskej 
školskej rady 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh Mgr. Plánkovej č. 2.  
 
 
3/ návrh Ing. Krátkeho – delegovať Mgr. Plánkovú do Rady školy ZŠ Východná a ZŠ 
Študentská  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 9 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Mgr. Plánkovej.  
 
 
 
 
 
4/ návrh Ing. Lifku – do mestskej školskej rady delegovať miesto Mgr. Anny Plánkovej p. 
Milana Samáka,  zamestnanca odboru školstva a sociálnych vecí MsÚ.  
   
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 13 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
5/ návrh Ing. Závodskej –  zastúpenie poslancov v radách škôl ponechať v pôvodnom zložení.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 7 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo pôvodné zastúpenie poslancov v radách škôl v zmysle uznesenia 
MsZ č. 30 zo dňa 10.3.2003. 
/Uznesenie č. 249/  
 
         
K bodu 15. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre SAD, a.s. Trenčín na MHD 

Trenčín  
 
RNDr. Mertan, člen MsR, predložil materiál pod bodom 15. 
 
P. Dobiaš sa vyjadril, že veľmi nerád bude hlasovať za tento návrh, avšak zaväzuje ho k tomu 
volebný program, v ktorom sa k tomuto zaviazal.  Dúfa, že je to jedna z posledných „injekcií“ 
organizácii, ktorá vykonáva túto činnosť za účelom produkovania zisku. Hovorí sa, že je to 
mestská doprava, ale nie je.  
 
Ing. Krátky nie je proti podporiť zvýšenie kvality dopravy, ale mesto by malo dávať cielene 
dotáciu. Uviedol niekoľko príkladov, čo mesto požadovalo od SAD a ani raz mu nebolo 
vyhovené. Išlo o posilnenie spoja č. 5 Zámostie, JUH, posilnenie spoja Záblatie, Sihoť pre 
študentov, predĺženie nočných spojov v sobotu a nedeľu do Kubrice, predĺženie niektorých 
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spojov až po Opatovú. Všetko bolo zamietnuté a chce, aby ak mesto poskytne dotáciu, bolo to 
cielené.  
 Myslí si, že ide o zmenu rozpočtu, a aby  bola prijatá, musí byť 3/5 hlasovanie. 
Upozornil, že takto si mesto minie  jednu z možných dvoch zmien rozpočtu v roku.  
 
Ing. Celler reagoval, že nepôjde o zmenu rozpočtu, pretože to mestu dovoľuje VZN 
o nakladaní s rozpočtovanými prostriedkami, v rámci jedného oddielu doprava sa môže  
urobiť presun, môže sa urobiť aj v rámci bežných a kapitálových výdavkov.  
 Informoval, že na budúci týždeň je zvolané rokovanie a riaditeľ SAD p. Kodaj  príde 
na MsÚ, s ktorým  bude rokovať práve o podmienkach, o možných spojoch, ktoré by mohli 
začať  fungovať v rámci tejto dotácie.  
 
Ing. Česal upozornil, že na str. 1 v 5 odstavci je zle uvedený dátum 9.10.2004, ktorý ešte len 
bude.  
 
Ing. Celler reagoval, že tam má byť uvedený dátum 9.1.2004.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že poskytovanie dotácií je agendou úplne iných zoskupení ako je 
MsZ a poskytovanie neadresných dotácií, ktorou je aj táto a dá sa firme, ktorá má 19 mil. Sk 
stratu,  je pre neho neprijateľné. Dajme 2,4 mil. Sk na zľavách konkrétnym penzistom, 
konkrétnym ľuďom v sociálnych situáciách, ale nedávajme plošnú zľavu, ktorá sa týka ľudí, 
mnohých z nás, ktorí do autobusu nevkročili niekoľko rokov. Podľa neho je to predvolebný 
politický ťah. Z uvedených dôvodov nepodporí predložený návrh 
 
P. Babič podotkol, že  ak predložený návrh prejde, tak nech je dotácia adresná 
a transparentná so spätnou väzbou, na čo a kde boli tieto peniaze použité.  
 
Ing. Bezák poukázal na to, že v materiáli je napísané, že dotácia bude použitá na vykrytie 
straty v roku 2004 na stredisku MHD Trenčín, takže netreba si robiť ilúzie, že budú rozšírené 
spoje.  
 
Ing. Celler reagoval, že bude s riaditeľom SAD rokovať o tom, aby sme tento stav začali 
dosahovať.  
 
Ing. Závodská sa vyjadrila, že nie je to reklamný ťah nikoho, ale je to povinnosť MsZ, aby to  
podporilo.  
 
Ing. Boc poznamenal, že aká je MHD v meste Trenčín, to je vizitka mesta. Niektoré obce 
v našom kraji dotujú SAD, aby im tam spoje jazdili v takom rozsahu, v akom požadujú 
jednotlivé zastupiteľstvá v obciach. Ak chceme udržať stav spojov na tej úrovni, ktoré sú, 
podnik, ktorý to zabezpečuje, žiada vykrytie straty, ktorá im z toho vzniká. Ak sa postavíme 
k tomu tak, že nevykryjeme stratu, tak SAD zníži spoje a budeme mať problém. Je treba 
podporiť tento návrh s tým, že kontrolu vynaloženia prostriedkov máme v základe zmluvy vo 
verejnom záujme s SAD.  
 
P. Hubinská verí, že riaditeľ SAD príde na rokovanie a k niečomu sa s ním mesto dopracuje, 
lebo doposiaľ SAD ignorovala všetky požiadavky poslancov.  
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P. Löbbová sa vyjadrila, že pokiaľ máme vykrývať straty tým, že autobus vedome mešká 
a šofér povie, že nemusí ísť, lebo sa mu to nevyplatí, tak niet mesta v SR takého, kde by sa 
nedalo spoľahnúť na autobus. Nikde v iných mestách nemá autobusová doprava toľko 
problémov ako v Trenčíne.  Treba vedieť, kde má SAD rezervy, nech sa nevozia autobusy 
naprázdno, nech posilní spoje ako treba, nech hľadá vo svojich radoch rezervy a až potom 
nech im ide mesto pomáhať.  
 
Ing. Sýkorčin si myslí, keď sa zástupca primátora zaviaže tým, že peniaze budú použité na 
rozšírenie spojov, tak môže byť tá čiastka odsúhlasená.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že bude rokovať s riaditeľom Kodajom, čo je možné dosiahnuť. 
Požiadaviek je enormné množstvo z VMČ, základných škôl v Kubrej a Opatovej a mesto 
bude chcieť dosiahnuť, aby minimálne niektoré spojené boli riešené tak, ako je záujem.  
 Následne dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo poskytnutie finančného príspevku pre SAD, a.s. Trenčín na MHD 
Trenčín vo výške 2.400.000,- Sk.  
 
 
Ing. Lifka požiadal, nakoľko mu nefungovalo hlasovacie zariadenie, o opätovné hlasovanie 
k bodu 15.  
 
Ing. Celler dal hlasovať o návrhu Ing. Lifku, či bude MsZ opätovne hlasovať o bode 15.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo poskytnutie finančného príspevku pre SAD, a.s. Trenčín na MHD 
Trenčín vo výške 2.400.000,- Sk.  
/Uznesenie č. 250/  
 
 
K bodu 16. Návrh na zriadenie sobášneho miesta na Trenčianskom hrade - ústne 
 
Ing. Krátky, poslanec MsZ, predložil návrh, aby MsZ schválilo Trenčiansky hrad ako ďalšie 
sobášne miesto s tým, že od 15.4. do 15.10. by tam bolo možné sobášiť a sobášnym dňom by 
bola každá druhá sobota.  
 
Ing. Celler reagoval, že Trenčiansky hrad nie je vo vlastníctve mesta Trenčín a ani v jeho 
správe, takže asi nebude možné prijať predložený návrh. MsZ by mohlo zaviazať zástupcu 
primátora rokovať so štatutárom Trenčianskeho samosprávneho kraja o možnosti sobášenia 
na Trenčianskom hrade. Treba najskôr vyrokovať nejaké podmienky a až potom ich môžeme 
schváliť.  
   
PhDr. Kvasnička sa vyjadril, že mal tú česť sobášiť na Trenčianskom hrade a má z toho 
nepríjemné zážitky, ktoré opísal. 
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Ing. Česal si tiež myslí, že najskôr treba vyjednať podmienky a až potom niečo schvaľovať.  
 
Ing. Krátky upravil svoj návrh na uznesenie a to, že MsZ poveruje štatutára mesta rokovať 
s vlastníkom Trenčianskeho hradu o možnosti sobášenia v tomto objekte a v prípade súhlasu 
vlastníka, určiť Trenčiansky hrad  ako sobášne miesto v období od 15.4. do 15.10. 
v termínoch, ktoré budú vyhovovať vlastníkovi objektu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 5 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, poverilo štatutára mesta rokovať s vlastníkom Trenčianskeho hradu 
o možnosti sobášenia v tomto objekte a v prípade súhlasu vlastníka, určiť Trenčiansky 
hrad  ako sobášne miesto v období od 15.4. do 15.10. v termínoch, ktoré budú vyhovovať 
vlastníkovi objektu.  
/Uznesenie č. 251/  
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 17. Návrh na poskytnutie príspevku na zriadenie HOSPIC-u 
 
Mgr. Plánková, člen MsR, predložila materiál pod bodom 17 v písomnej podobe.  

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva dňa 25.11.2003 počtom hlasov 7 za 
zo 7 prítomných členov odporučila návrh  na zriadenie a sprevádzkovanie HOSPIC-u 
z občianskeho združenia Refugium vo výške 2 mil. Sk v rámci návrhu rozpočtu na rok 2004.  

Vzhľadom na skutočnosť, že Refugium neviazalo účelovo tieto peniaze, 
pripomienkoval MUDr. Sámel dňa 18.12.2003, aby mesto aspoň vo výške 750 tis. Sk prispelo 
na Hospic, jeho návrh však neprešiel.  

Taktiež komisia na základe uznesenia č. 94 z 27.1.2004 opäť odporučila predložiť 
návrh na rokovanie MsZ po predložení rozpočtu. Po vyhodnotení rozpočtu za rok 2003 
a zistení prebytku hospodárenia, je predpoklad, že ešte nejaké finančné prostriedky zostanú 
a preto  si dovolila navrhnúť 2,5 mil. Sk na zriadenie Hospicu.  
 
Ing. Celler doplnil, že tieto prostriedky budú môcť byť poskytnuté až po konkrétnej zmene 
rozpočtu, ktorá zrejme do 6 mesiaca bude predkladaná.  
 
P. Löbbová informovala, že  v komisii diskutovali o tom, že je potrebný Hospic. Bavili sa 
o tom, keď bol p. Chlebana, štatutár Refugia predstaviť prácu Hospicu a bol nešťastný,  že 
nedostali majetok v Záblatí, čím prišli o veľký grant. Podotkla, že Hospic bude mať 20 miest.  

Keď sa po 10 mesiacoch konečne schválil na ul. Kniežaťa Pribinu č. 26 odpredaj 
budovy za symbolickú korunu, dostali 100 tis. Sk, ktoré majú zmluvne viazané na tovary 
a služby a na drobné opravy, ktoré tam môžu byť. Tieto peniaze  vyčerpajú, lebo  je tam 
potrebné všetko opraviť. Tiež majú maximum 20 ľudí.  

Podľa štatútu Hospicu je to tak, že človek, ktorý tam ide, sa vzdáva svojho majetku 
v prospech Hospicu. Ak príde bezdomovec, alebo týraná žena, alebo muž vyhodený na ulicu 
do zariadenia Kryštof, budú musieť 10 rokov za to, že dostali budovu za korunu, minimálne 
10 ľudí opatriť pre mesto Trenčín.  
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Ide o to, že na Hospic ide 2,5 mil. Sk a majetok opatrovaných ľudí. Kryštof dostal 100 
tis. Sk, ktorý bude robiť služby pre mesto. Podľa nej je 2,5 mil. Sk veľa, najskôr treba vidieť, 
kam peniaze pôjdu.  
 
Ing. Celler reagoval, že mesto je členom občianskeho združenia Refugium, takže všetky 
potrebné informácie má a nie je problém si vypýtať ďalšie.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že zatiaľ platí VZN č. 3/1999 a návrh Mgr. Plánkovej obsahuje 
formálne nedostatky, na základe ktorých nemôžeme rozhodnúť. Poukázal, o aké nedostatky 
ide. Navrhol, aby Mgr. Plánková svoj návrh stiahla, nakoľko je v rozpore s príslušným VZN. 
 
Ing. Celler vysvetlil, že pokiaľ bude predložený návrh takto schválený, z toho vyplynie pre 
úrad povinnosť, toto zapracovať do návrhu zmeny rozpočtu, kde bude tento príspevok 
rozšpecifikovaný. To znamená, že najskôr sa musí schváliť zmena rozpočtu a až potom 
dostane Refugium príspevok.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Krátky navrhol rozšíriť uznesenie,  že MsZ schvaľuje  príspevok pre Centrum pre 
rodinu na činnosť útulku Kryštof vo výške 1 mil. Sk.  
 
Ing. Česal podporil návrh Mgr. Plánkovej.  
 
 
1/ Hlasovanie o návrhu Ing. Krátkeho – poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 mil. Sk 
pre Centrum pre rodinu na činnosť útulku Kryštof  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 5 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Krátkeho.  
 
 
B/ Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Plánkovej  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania: 

1. schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 2,5 mil. Sk pre Občianske 
združenie REFUGIUM za účelom zriadenia HOSPIC-u.  

2. uložilo JUDr. Ivete Orgoníkovej, poverenej vedením MsÚ, zapracovať kapitálový 
transfer do prvej zmeny rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 presunom v rámci 
oddielu Sociálne služby.  

/Uznesenie č. 252/  
 
 
 
K bodu 18. Správa z pracovnom stretnutí zo St. Pölten zo dňa 19.2.2004
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P. Babič, poslanec MsZ, predložil materiál pod bodom 18 v písomnej podobe a na záver 
prečítal návrh na uznesenie, ktorý poprosil schváliť. 
 
Ing. Celler reagoval, že na rokovaní MsZ v decembri 2003 sme celú problematiku 
železničnej trate zverili do rúk nezávislej komisie s príslušným štatútom, ktorej sme uložili, že 
je ten subjekt, ktorý má vyjednávať o podmienkach modernizácie. Predloženú informáciu 
môžeme zobrať na vedomie.  
 
P. Babič poznamenal, že táto komisia nemá právomoc na to, aby vyžiadala vypracovanie 
takých dôležitých dokumentov, z ktorých sa vychádza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Celler zdôraznil, že nezávislej komisii bol schválený štatút, na základe ktorého dostala 
kompletný mandát, aby vyjednávala o všetkom, o čom hovorí p. Babič a čo vyplýva zo 
zákona.  
 Následne dal hlasovať o návrhu na uznesenie predloženom p. Babičom.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 4 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo predložený návrh na uznesenie k správe o pracovnom stretnutí 
zo St. Pölten zo dňa 19.2.2004. 
/Uznesenie č. 253/  
 
 
 
 
 Na záver Ing. Branislav Celler, zástupca primátora, 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  
   zástupca primátora       poverená vedením  
       mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
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O v e r o v a t e l i a :  
 
 
Ing. Anton  B o c, dňa ...................................................................... 
 
 
Ing. Ján B e z á k, dňa ...................................................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 12.3.2004 
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