
Z Á P I S N I C A 
 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 27. júna 2002 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Jozef Žiška. 
 
 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 40 bolo prítomných 26 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing. Dušan Lobotka, MUDr. Miroslav Chovanec, Ing. Peter Mertan,  
            Ing. Pavol Jakubík, p. Vladimír Novotný, Ing. Dušan Bezák, p.  Peter Brabec 
  
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 Ing. Petra Klapitu a p. Tibora Migaša 
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
 MUDr. Vojtecha Žitňana a JUDr. Štefana Gorelku 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 24 hlasmi za schválilo overovateľov zápisnice 
a uznesení a skutátorov. 
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Program: 
1. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení  MsZ  
2.   Interpelácie poslancov 
3.   Návrh na menovanie náčelníka MsP    
4. Majetkové prevody 
5.   Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002 
6.   Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
7.   Zosúladenie funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002  s  

metodickým  materiálom  Daňového  úradu v Trenčíne – orientačné začlenenie výdavkov 
do funkčnej klasifikácie v roku 2002 

8.   Návrh Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne  
9.   Návrh na zriadenie m.r.o. „Školské zariadenia“ 
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10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2002 

11.   Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne 
12.   Návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 v Trenčíne  
13.   Informácia o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú  

osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta 
14.   Informatívna správa o realizácii investičných akcií 
15A.Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Krajského súdu v Trenčíne  
15B.Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne  
16.   Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest 
17.   Návrh na odmeny riaditeľom mestských organizácií za rok 2001  
    
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
Ing. Žiška navrhol: 
- do bodu 4 Majetkové prevody – doplniť bod 4 S – návrh na predaj majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 
- do bodu 4 Majetkové prevody - doplniť bod 4 T – návrh na predaj majetku vo vlastníctve 

mesta Trenčín 
- doplniť bod 9B – Návrh na menovanie riaditeľa m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín 
- doplniť bod 9C – Informatívna správa o postupe prechodu kompetencií z orgánov štátnej 

správy na obce v školstve a návrh začlenenia škôl a školských zariadení bez právnej 
subjektivity na m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín 

- doplniť bod 9E - Prechod pôsobností z Krajského úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín 
v sociálnej oblasti 

- doplniť bod 9F - Prechod pôsobností z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín 
v sociálnej oblasti 

 
MUDr. Sedláček navrhol presunúť bod 2 - Interpelácie poslancov až na záver zasadnutia ako 
posledný bod programu. 
 
P. Nebus podotkol, že materiály, ktoré dostali poslanci pred zasadnutím, si nestihol ani 
prečítať a bude sa o nich rokovať, chce sa od neho o nich aj hlasovať, čiže je ako hlasovací 
panák. 
 
Hlasovanie o návrhu MUDr. Sedláčka – presunúť bod 2 – Interpelácie poslancov na záver 
zasadnutia: 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti a 3 sa zdržali 
hlasovania schválilo presun bodu 2 – Interpelácie poslancov na záver zasadnutia. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za a 2 sa zdržali hlasovania 
schválilo program zasadnutia ako celok so zmenami a doplnkami. 
 
 
K bodu 1. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  

       v Trenčíne 
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Ing. Gabriela Gajarská, hlavný kontrolór mesta, predložila materiál pod bodom 1. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 26 za a 2 sa zdržali hlasovania: 
1. zobralo na vedomie Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva  v Trenčíne, 
2. zrušilo bod 4. uznesenia MsZ č. 170 zo dňa 26.10.2000, 
3. zmenilo v uznesení MsZ č. 172 termín predloženia Registra stavieb Mesta Trenčín 

z mesiaca jún 2002 na mesiac august 2002. 
Uznesenie č. 86 
 
 
K bodu 3. Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
 
Ing. Jozef Žiška, primátor mesta, predložil návrh pod bodom 3. 
 

Na základe výsledkov výberového konania na náčelníka  Mestskej polície v Trenčíne 
konaného dňa 20.6.2002 predkladám v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v  znení neskorších predpisov návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície 
v Trenčíne. 
 
 Navrhujem, aby bol za náčelníka Mestskej polície v Trenčíne vymenovaný dňom 
1.8.2002 Mgr. František Országh, 41–ročný, bytom v Trenčíne. 
 
 Mgr. František Országh absolvoval Lesnícke odborné učilište v Banskej Štiavnici, 
odbornú školu PÚ VB v Bratislave a v roku 1999 ukončil štúdium vysokej školy na Akadémii 
Policajného zboru v Bratislave s titulom „Magister bezpečnostných služieb“. Štátne skúšky 
absolvoval zo správneho práva, ústavného práva, trestného práva a kriminalistiky, z teórie a 
praxe služby kriminálnej polície a z organizovanej kriminality. 
 
 V policajnom zbore odpracoval viac ako 21 rokov a vykonával veliteľské funkcie na 
rôznych oddeleniach, od roku 1995 vykonával funkciu riaditeľa Odboru kriminálnej polície 
na Okresnom riaditeľstve PZ v Trenčíne a k 1.1.2002 nastúpil pracovať na Okresný úrad 
v Trenčíne ako samostatný odborný referent správneho a priestupkového oddelenia. 
 Mgr. František Országh je ženatý, má 2 študujúce deti. 
 
 Z uvedeného vyplýva, že Mgr. František Országh má dostatočné teoretické a praktické 
skúsenosti, organizačné schopnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné zvládnutie funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Trenčíne. 
 
 
Pripomienky: 
 
P. Babič požiadal o informáciu, ako chce nový náčelník MsP riešiť situáciu na Mierovom 
námestí týkajúcu sa nedovoleného vjazdu vozidiel a ich parkovanie. 
 
Mgr. Országh odpovedal, že podľa jeho názoru by mal byť vyhradený čas hlavne pre 
zásobovanie a po tejto dobe by sa malo Mierové námestie uzatvoriť, ako je to aj v iných 
mestách. 
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 Poďakoval za prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie, že sa mu podarí naplniť svoje 
predsavzatia. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 30 za a 2 sa zdržali hlasovania 
menovalo Mgr. Františka Országha za náčelníka Mestskej polície v Trenčíne dňom 
1.8.2002. 
Uznesenie č. 87 
 
 
K bodu 4A. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4A. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Kubrica parc. č. 249/2, zast. plocha  vo výmere 37 
m2 nachádzajúcom sa na Kubrickej ulici pre Ing. Ľudmilu Gagovú a Ing. Elenu 
Scheryovú, každú v podiele 1/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívania  
pozemku za kúpnu cenu                           . . . .         250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                    . . . .     9.250,- Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 26 hlasmi za schválilo predaj pozemku v k.ú. 
Kubrica parc. č. 249/2, zast. plocha  vo výmere 37 m2 nachádzajúcom sa na Kubrickej 
ulici pre Ing. Ľudmilu Gagovú a Ing. Elenu Scheryovú, každú v podiele 1/2, v zmysle 
predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 88 
 
 
 
K bodu 4B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4B. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Zlatovce  

parc. č. 884 záhrada s výmerou 11 m2,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti MUDr. Jozefovi 
Hančulákovi a manželke MUDr. Darine, rod. Gápelovej, za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................ 2.750.- Sk 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 25 hlasmi za schválilo predaj pozemku v k.ú. 
Zlatovce, parc. č. 884 záhrada s výmerou 11 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
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Trenčín v celosti MUDr. Jozefovi Hančulákovi a manželke MUDr. Darine, rod. 
Gápelovej, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 89 
 
 
K bodu 4C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4C. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Zlatovce  

parc. č. 889 záhrada s výmerou 24 m2,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Jozefovi Gagovi a 
manželke Zuzane, rod. Husákovej, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................ 6.000.- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 30 hlasmi za schválilo predaj pozemku v k.ú. 
Zlatovce, parc. č. 889 záhrada s výmerou 24 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti  Jozefovi Gagovi a manželke Zuzane, rod. Husákovej, v zmysle 
predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 90 

   

 
K bodu 4D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4D. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  

parc. č. 662/2 zastavaná plocha s výmerou 295 m2,  
oddelenej geometrickým plánom č. 34598600-032-02 z pôvodnej parcely č. 662, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. AuTOY, 
Bratislavská 1311, Trenčín, za účelom výstavby parkoviska za dohodnutú kúpnu cenu    
800,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 236.000,- Sk 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 28 za a 1 sa zdržal hlasovania 
schválilo predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc. č. 662/2 zastavaná plocha 
s výmerou 295 m2, oddelenej GP č. 34598600-032-02 z pôvodnej parcely č. 662, 
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zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. AuTOY, 
Bratislavská 1311, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 91 

 

 

 
K bodu 4E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4E. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľností v k.ú. Zlatovce - pozemkov novovytvorená  

parc. č. 190/10 zastavaná plocha s výmerou 1533 m2 a 
parc. č. 190/11 zastavaná plocha s výmerou   962 m2 

oddelených geometrickým plánom č. 33192863-37/2001 z pôvodnej parcely č. 190, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. Hoek 
Slovakia, Partizánska 13, Trenčín, za účelom vybudovania prístupu do areálu firmy a 
parkoviska za dohodnutú kúpnu cenu 450,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1,122.750,- Sk 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 26 za, 2 proti a 1 sa zdržal 

hlasovania schválilo predaj pozemkov novovytvorená parc. č. 190/10 zastavaná plocha s 
výmerou 1533 m2 a parc. č. 190/11 zastavaná plocha s výmerou   962 m2, oddelených 
GP č. 33192863-37/2001 z pôvodnej parcely č. 190, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti  spoločnosti s r.o. Hoek Slovakia, Partizánska 13, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 92 
 
  
 
K bodu 4F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4F. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín 
           parcela číslo  677/4  zastavaná plocha s výmerou  271  m2, a 
           parcela číslo  677/5  záhrada                s výmerou  253 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubomírovi 
Hlaváčovi za účelom výstavby hotela „Dolné mesto Trenčín“, za  dohodnutú kúpnu cenu   
2.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................... 1,048.000,- Sk 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za a 1 sa zdržal hlasovania 

schválilo predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, parcela číslo  677/4  zastavaná plocha s 
výmerou  271  m2 a parcela číslo 677/5 záhrada s výmerou  253 m2, zapísaných na LV č. 
1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ľubomírovi Hlaváčovi, v zmysle predloženého 
návrhu. 
Uznesenie č. 93 
K bodu 4G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4G. 
 
Ide o: 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená  
        parc.č. 2180/254  zastavaná  plocha s výmerou   64 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 30024552-87/99 zo dňa 14.7.1999 z pôvodnej parc.č. 
2180/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Janke 
Žiakovej, rod. Hefkovej, za účelom výstavby polyfunkčnej budovy s internetovou kaviarňou 
a cukrárňou, za dohodnutú kúpnu cenu  1.400,-  Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavovala .........................................................................  89.600,- Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 27 za, 1 proti a 2 sa zdržali 
hlasovania schválilo predaj pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2180/254  
zastavaná  plocha s výmerou   64 m2, oddelenej GP č. 30024552-87/99 zo dňa 14.7.1999 
z pôvodnej parc.č. 2180/2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Janke Žiakovej, rod. Hefkovej, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 94 
 
 
K bodu 4H. Návrh na realizáciu stavby rozšírenia chodníka na Pribinovej ulici č. 2 

          v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4H. 
 
Ide o: 
 

realizáciu  stavby rozšírenia jestvujúceho asfaltového chodníka na Pribinovej ulici č. 2 
v Trenčíne. Rozšírenie chodníka bude realizované podľa projektovej dokumentácie stavby 
„Rekonštrukcia objektu ul. Pribinova č. 2, Trenčín“, objekt 100 Komunikačné sprístupnenie a 
spevnená plocha, schválenej v stavebnom konaní. Investorom uvedenej stavby sú Ing. Ivan 
Bulík a Ing. Branislav Horák. Mesto Trenčín poskytne pozemok parc.č. 3235/3 v k.ú. 
Trenčín  a Ing. Ivan Bulík a Ing. Branislav Horák zrealizujú rozšírenie chodníka podľa 
uvedenej projektovej dokumentácie v plnom rozsahu na vlastné náklady. Po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor stavby protokolárne odovzdá vybudovaný 
rozšírený chodník bez finančnej náhrady  do majetku Mesta Trenčín. 
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Listom zo dňa 25.1.2002 požiadali Ing. Ivan Bulík a Ing. Branislav Horák o 
spoluinvestorstvo na stavbe rozšírenia jestvujúceho chodníka na Pribinovej ulici č. 2 
v Trenčíne. Účasť Mesta Trenčín na spoluinvestorstve spočíva v tom, že poskytne pozemok a 
žiadatelia zabezpečia projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby v plnom rozsahu na 
vlastné náklady. 
     Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia  bude rozšírený chodník 
odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín bez finančnej náhrady. 
 
Pripomienky: 
 
P. Nebus požiadal o informáciu, či je zmluvne zabezpečené odovzdanie predmetnej stavby do 
majetku mesta. 
 
JUDr. Štefániková odpovedala, že je to zabezpečené a bude to podmienkou v kolaudačnom  
rozhodnutí. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za schválilo realizáciu  stavby 
rozšírenia jestvujúceho asfaltového chodníka na Pribinovej ulici č. 2 v Trenčíne, 
v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č 95  
 
 
 
K bodu 4I. Návrh na realizáciu stavby spevnenej plochy – parkoviska a chodníka na Hlavnej  

        ulici v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4I. 
 
Ide o: 
 

realizáciu stavby spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť ako parkovisko a chodník na Hlavnej 
ulici v Trenčíne. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Spevnené 
plochy a oplotenie areálu LEVAGRI a Co Trenčín“, objekt SO 01 Spevnené plochy, 
schválenej v stavebnom konaní. Investorom uvedenej stavby je LEVAGRI a Co, a.s., 
Trenčín. Mesto Trenčín poskytne pozemok parc.č. 755 v k.ú. Hanzlíková, a LEVAGRI a Co, 
a.s., Trenčín zrealizuje stavbu podľa uvedenej projektovej dokumentácie v plnom rozsahu na 
vlastné náklady. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor stavby 
protokolárne odovzdá vybudovanú spevnenú plochu bez finančnej náhrady  do majetku Mesta 
Trenčín. 
 
 

Listom zo dňa 18.9.2001 požiadala LEVAGRI a Co, a.s., Trenčín o spoluinvestorstvo 
na stavbe spevnenej plochy na parc.č. 755 v k.ú. Hanzlíková, ktorá sa nachádza na Hlavnej 
ulici v Trenčíne oproti cintorínu. Účasť Mesta Trenčín na spoluinvestorstve spočíva v tom, že 
poskytne pozemok a žiadateľ zabezpečí projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby v plnom 
rozsahu na vlastné náklady. Po skončení stavby bude priestor slúžiť aj na parkovanie 
návštevníkov cintorína. 
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     Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia  bude spevnená plocha 
odovzdaná do majetku Mesta Trenčín bez finančnej náhrady. 
  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 28 za a 4 sa zdržali hlasovania 
schválilo realizáciu stavby spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť ako parkovisko a 
chodník na Hlavnej ulici v Trenčíne, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 96 
 
K bodu 4J. Návrh na zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 107  

        zo dňa 27.8.1998 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4J. 
 
Ide o: 
 
zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 107 zo dňa 27.8.1998, 
ktorým schválilo predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorené        
parcely číslo  
 
-  2315/320 zastavaná plocha s výmerou 22 m2, a  
-  2315/329 zastavaná plocha s výmerou 16 m2 
 
Zdenkovi Vranákovi, bytom Halalovka 21, 91101 Trenčín, za účelom výstavby garáží na 
parc.č. 2315/320 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2 a za účelom vybudovania prístupu 
k nim na parc.č. 2315/329 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2.   
Celková kúpna cena predstavovala .........................................................................  22.400,- Sk 

Zmena sa týka kupujúceho, ktorý sa mení 

zo 

Zdenka Vranáka 

na 

Zdenka Vranáka a manželku Evu rod. Mikulovú. 
 
 
 Po schválení uvedeného uznesenia požiadal Zdenko Vranák o doplnenie kupujúceho o 
svoju manželku. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za a 1 sa zdržal hlasovania 
schválilo zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 107 zo dňa 
27.8.1998, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 97 
 
 
K bodu 4K. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o.  
                     Mestské hospodárstvo Trenčín 
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JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4K. 
 
MsZ zveruje: 
 

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, majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou 
od 01.07.2002. 

Týmto majetkom je investičná akcia „Mierové námestie v Trenčíne – elektrická 
prípojka - pódium“, nachádzajúca sa na pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 zastavaná 
plocha a nádvorie s celkovou výmerou 8.539 m˛, v katastri nehnuteľností zapísanom na LV č. 
1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 Hodnota zverovanej stavby (obstarávacie náklady), predstavuje sumu :  29.717,80 Sk.  
 
 

Predmetná investičná akcia sa zveruje do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
v súlade s predmetom jej činnosti. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 28 hlasmi za zverilo majetok vo vlastníctve 
Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 
01.07.2002, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 98 
 
 
K bodu 4L. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o.  
                     Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4L. 
 
MsZ zveruje: 
 

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, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.07.2002. 

Týmto majetkom je stavba - investičná akcia „Rekonštrukcia ulice Na Záhrade 
v Trenčíne“, nachádzajúca sa na pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 1520 zastavaná plocha a 
nádvorie s celkovou výmerou 13.429 m˛, v katastri nehnuteľností zapísanom na LV č. 1 v 
prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

Výmera zverovanej stavby je .......................................................................... 3.276 m˛. 
Hodnota zverovanej stavby (obstarávacie náklady), predstavuje sumu :  3,226.880,-Sk.  
 

 
Užívanie stavby – investičnej akcie „Rekonštrukcia ulice Na Záhrade v Trenčíne“,  

povolil Okresný úrad v Trenčíne – odbor dopravy a cestného hospodárstva stavebným 
povolením – verejnou vyhláškou č. spisu 99/10682-003/8MY zo dňa 03.11.1999 a 
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kolaudačným rozhodnutím č. spisu 2000/10584-003/8MY zo dňa 17.03.2000, na základe 
žiadosti stavebníka Mesto Trenčín – Mestský úrad Trenčín. 

V podmienke č. 1 tohto kolaudačného rozhodnutia sa uvádza, že stavbu dňom 
kolaudačného konania preberá do ďalšej správy a údržby Mesto Trenčín - MHT m.p.o. 
Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 30 hlasmi za zverilo nehnuteľný majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou 
od 01.07.2002. 
Uznesenie č. 99 
K bodu 4M. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 161 zo dňa 25.10.2001 a na  

          zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  do  správy  m.p.o.  Mestské  
          hospodárstvo Trenčín 

 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4M. 
 
MsZ : 
 
1.      r u š í 
 
svoje uznesenie č. 161 zo dňa zo dňa 25.10.2001, ktorým schválilo zverenie nasledovných 
nehnuteľností : 

 
- parc.č.   2180/2  s celkovou výmerou 23.005   m˛,  
- parc.č.   2133     s celkovou výmerou   1.223   m˛,  
- parc.č.  3395/1 s celkovou výmerou 1.887 m˛,     všetky zastavaná plocha a 

nádvorie,  
               spolu 26.115   m˛, 
a stavby na nich „Rodinné domy Brezina Trenčín, SO 302 – úprava prístupovej cesty“,  v 
katastri nehnuteľností všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín, do 
správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.11.2001. 

Hodnota zverovaných pozemkov je v zmysle príslušnej právnej úpravy (vyhláška č. 
465/1991 Zb. v platnom znení) 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
......................................................................................................................... 13,057.500,-Sk.  

Hodnota zverovanej stavby v zmysle Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených 
stavieb alebo ich ucelených častí zo dňa 26.03.2001 predstavuje sumu ...........  500.000,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností spolu predstavuje sumu 
......................................................................................................................... 13,557.500,-Sk.  

 
2.   z v e r u j e 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.07.2002. 
 

Týmto majetkom sú nasledovné nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín :  
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- časť pozemku parc.č. 2180/2  s výmerou 245 m˛,  
- časť pozemku parc.č. 2133/1  s výmerou   91 m˛,  
- časť pozemku parc.č. 3395/1 s výmerou    13 m˛,   
      všetky zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu ......................................................................... 349 m˛, 
v katastri nehnuteľností všetky zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto 

Trenčín v celosti, 
 
a stavba na nich „Rodinné domy Brezina Trenčín, SO 302 – úprava prístupovej cesty“.   

 
Hodnota zverovaných pozemkov je v zmysle príslušnej právnej úpravy (vyhláška č. 

465/1991 Zb. v platnom znení) 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
.............................................................................................................................. 174.500,-Sk.  

Hodnota zverovanej stavby v zmysle Zápisnice o odovzdaní a prevzatí dokončených 
stavieb alebo ich ucelených častí zo dňa 26.03.2001 predstavuje sumu ...........  500.000,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností spolu predstavuje sumu 
.............................................................................................................................. 674.500,-Sk. 
 
 

Odovzdávajúci zverovaného majetku – Mesto Trenčín, pripravilo pre preberajúceho – 
m.p.o. MHT, návrh protokolu č. 613/10/2001, na zverenie celých pozemkov v zmysle 
pôvodných uznesení. 

 
Dňa 08.02.2002 dostalo majetkové odd. MsÚ od Ing. Švajdleníka, povereného 

vykonávaním staveb. dozoru predmetnej stavby, porealizačné zameranie – situáciu častí 
parciel, kde je vyčíslená celková výmera prístupovej cesty k rodinným domom, vrátane 
záberu z jednotlivých dotknutých parciel. V pôvodnom materiáli táto výmera komunikácií 
nebola upresnená a bola navrhnutá na zverenie celá časť výmery pozemkov. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 26 za a 2 sa zdržali hlasovania: 
 
1. zrušilo svoje uznesenie č. 161 zo dňa zo dňa 25.10.2001 
2. zverilo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy m.p.o. Mestské 

hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.07.2002, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 100 
 
 
 
K bodu 4N.  Návrh na prijatie daru – investičnej akcie – stavby „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka  
                      Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“ do  vlastníctva Mesta  Trenčín a na  jeho  
                       zverenie do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4N. 
 
MsZ : 
 
1.         s c h v a ľ u j e  
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na základe § 7 a 8 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade 

so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, prijatie daru - investičnej 
akcie - stavby „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do 
vlastníctva Mesta Trenčín od vlastníka - investora – stavebníka ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 
Trenčín, v zast. Business Center, s.r.o., Nám. SNP č. 29, 815 63 Bratislava. 

 
Darovaný majetok sa nachádza v centrálnej mestskej zóne mesta Trenčín, k.ú. Trenčín 

– okolie objektu ČSOB, a.s., OD PRIOR a Laugarício, v zmysle kolaudač. rozhodnutia OÚ 
v Trenčíne – odboru dopravy a cest. hospodárstva č. spisu 97/06387-004/8MY zo dňa 
07.10.1997, v znení  rozhodnutia KÚ v Trenčíne – odboru dopravy a cest. hospodárstva č. 
spisu 98/00712-014/8MY zo dňa 29.12.1998, na nasledovných pozemkoch : 
 
1/ vo vlastníctve Mesta Trenčín (v KN zapísané na LV č. 1 v celosti) : 
- parc.č. :   260/3 zast. plocha a nádv. s výmerou      80 m˛, 
- parc.č. :   269/1 zast. plocha a nádv. s výmerou        1 m˛, 
- parc.č. :   300/3 ostat. plocha            s výmerou 2.031 m˛, 
- parc.č. : 3269/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.097 m˛, 
- parc.č. : 3270    zast. plocha a nádv. s výmerou    521 m˛, 
- parc.č. : 3271/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.988 m˛, 
- parc.č. : 3314/1 zast. plocha a nádv. s výmerou      26 m˛, 
  
2/ vo vlastníctve OD PRIOR (v KN zapísané na LV č. 1989 v celosti) : 
- parc.č. :   220/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 1.504 m˛, 
- parc.č. :   220/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    584 m˛, 
- parc.č. :   220/4 zast. plocha              s výmerou 3.107 m˛, 
  
3/ vo vlastníctve REALITY, a.s. (v KN zapísané na LV č. 3394 v celosti) : 
- parc.č. :   200    zast. plocha a nádv. s výmerou 1.184 m˛, 
- parc.č. :   201/1 zast. plocha a nádv. s výmerou 3.264 m˛, 
 
4/ vo vlastníctve Business Center, s.r.o. (v KN zapísané na LV č. 5014 v celosti) : 
- parc.č. :   261/1 zast. plocha a nádv. s výmerou    945 m˛, 
- parc.č. :   261/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    121 m˛, 
- parc.č. :   261/3 ostat. plocha            s výmerou        2 m˛, 
- parc.č. :   261/4 zast. plocha              s výmerou   124 m˛, 
  
5/ vo vlastníctve Ján Gabrhel – firma DOPO (v KN zapísané na LV č. 1768 v celosti) : 
- parc.č. :   270    záhrada                    s výmerou    117 m˛, 
- parc.č. :   271    zast. plocha a nádv. s výmerou    353 m˛, 
 
6/ vo vlastníctve SOU železničného Trenčín (v KN zapísané na LV č. 2431 v celosti) : 
- parc.č. :   273/1 zast. plocha a nádv. s výmerou    480 m˛, 
- parc.č. :   273/2 zast. plocha a nádv. s výmerou    152 m˛, 
 
Hodnota darovanej stavby k 30.06.2002 predstavuje sumu ....................... 8,179.761,- Sk. 
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2.   z v e r u j e 
 

v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  
súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, majetok 
uvedený v bode 1. tohto návrhu -  investičnú akciu – stavbu „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 
Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo 
Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2002. 
Hodnota zverovanej stavby k 30.06.2002 predstavuje sumu ....................... 8,179.761,- Sk. 
 
 

Predmetná stavba je súčasťou bloku IX. Centrálnej mestskej zóny mesta Trenčín, 
ktorá sa v súčasnosti majetkovo vysporadúva. 

V zmysle podmienky 1. kolaudač. rozhodnutia OÚ v Trenčíne – odboru dopravy a 
cest. hospodárstva č. spisu 97/06387-004/8MY zo dňa 07.10.1997, v znení  rozhodnutia KÚ 
v Trenčíne – odboru dopravy a cest. hospodárstva č. spisu 98/00712-014/8MY zo dňa 
29.12.1998, investor ČSOB, a.s., hl. pobočka Trenčín, zabezpečí odovzdanie stavby do správy 
a údržby správcovi – MHT m.p.o. Trenčín.  

Všetky pozemky, uvedené v tomto návrhu, sú citované v predmetnom kolaudačnom 
rozhodnutí, niektoré z nich boli už  rozčlenené geometrickým plánom.   

 Aby mohla byť táto podmienka splnená, je potrebné dotknutú stavbu najprv previesť 
do majetku mesta Trenčín od jej vlastníka - investora – stavebníka a následne ju zveriť do 
správy kompetentnej mestskej organizácie. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za: 
1. schválilo prijatie daru - investičnej akcie - stavby „ČSOB, a.s., Hlavná pobočka 

Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do vlastníctva Mesta Trenčín od vlastníka - 
investora – stavebníka ČSOB, a.s., Hlavná pobočka Trenčín, v zast. Business Center, 
s.r.o., Nám. SNP č. 29, 815 63 Bratislava, 

2. zverilo majetok uvedený v bode 1. tohto návrhu -  investičnú akciu – stavbu „ČSOB, 
a.s., Hlavná pobočka Trenčín – SO 110, 117 – komunikácie“, do správy m.p.o. 
Mestské hospodárstvo Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2002, v zmysle predloženého 
návrhu. 

Uznesenie č. 101 
 
 
 
K bodu 4O.  Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Sociálnych  

           služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4O. 
 
MsZ zveruje: 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
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majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy SSmT, m.r.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- DHIM     - v hodnote 46.566,95,- Sk 
- HIM – stroje, prístroje, zariadenia  - v zostatkovej hodnote 50.009,50,- Sk 
- HIM – inventár    - v zostatkovej hodnote 800,- Sk 
 
 
 V zmysle vykonanej inventarizácie majetku zrušeného MsKS, m.p.o. Trenčín k 
31.12.2001 zveruje Mesto Trenčín predmetný hnuteľný majetok do správy SSmT, m.r.o. za 
účelom zabezpečenia ich činností. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za zverilo hnuteľný majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
s účinnosťou od 01.01.2002, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 102 
 
 
 
K bodu 4P.  Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Trenčianskej  

          kultúrnej a programovej agentúry, m.p.o. 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4P. 
 
MsZ zveruje: 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy TKPA, m.p.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- DHIM     - v hodnote 1,024.993,38,- Sk 
- DNIM     - v hodnote 33.210,60,-Sk 
- HIM – stroje, prístroje, zariadenia  - v zostatkovej hodnote 652.630,90,- Sk 
- HIM – inventár    - v zostatkovej hodnote 774.331,- Sk 
- HIM – dopravné prostriedky 
  - auto Škoda Felícia    - v zostatkovej hodnote 17.095,60,- Sk 
 
 

V zmysle vykonanej inventarizácie majetku zrušeného MsKS, m.p.o. Trenčín k 
31.12.2001 zveruje Mesto Trenčín predmetný hnuteľný majetok do správy TKPA, m.p.o. za 
účelom zabezpečenia ich činností. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za zverilo hnuteľný majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, 
m.p.o. s účinnosťou od 01.01.2002, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 103 
 
 
K bodu 4R.  Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Mestského  

          hospodárstva Trenčín, m.p.o. 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4R. 
 
MsZ zveruje: 
 
 
v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  v  súlade  
so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   schválenými  
Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113, hnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy MHT, m.p.o. s účinnosťou od 01.01.2002, 
v súlade s vykonanou inventarizáciou majetku MsKS k 31.12.2001. 
 
Ide o nasledovný hnuteľný majetok: 
 
- HIM – dopravné prostriedky 
  - auto Citroen Jumper   - v zostatkovej hodnote 331.758,- Sk 
  - nákladný príves GPA 250/13G   - v hodnote 33.658.- Sk 
 
- DHIM     
   - motocykel Babeta    - v hodnote 4.030,- Sk 
 
 

V zmysle vykonanej inventarizácie majetku zrušeného MsKS, m.p.o. Trenčín k 
31.12.2001 zveruje Mesto Trenčín predmetný hnuteľný majetok do správy MHT, m.p.o. za 
účelom zabezpečenia ich činností. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 28 hlasmi za zverilo hnuteľný majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. 
s účinnosťou od 01.01.2002, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 104 
 
 
K bodu 4S. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  

         zákona NR SR č. č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov  a  nebytových  priestorov,  
         v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  
         č.  4/1998  „Zásady   hospodárenia  s  bytovým  fondom  vo   vlastníctve    Mesta  
         Trenčín“,  v znení noviel 

 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4S. 
 
Ide o: 
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I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  2. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 373 v 
Trenčíne, Ulica gen.  M. R. Štefánika, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578 a  na pozemku zast. parc. 
č.  1356/3 o výmere 1177 m2,   zapísaného na LV č. 3578, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 9 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 
59/1012 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podielu 59/1012 na pozemku 
za dohodnutú kúpnu cenu 258.000,- Sk, z toho cena bytu je 220.259,- S a cena 
pozemku je 37.741,- Sk Petrovi Pekovi a Zuzane Poláškovej do podielového 
spoluvlastníctva. 

 
 
Odpredaj bytu a pozemku za cenu  258.000,- Sk  odporučila Finančná a majetková komisia 
MsZ v Trenčíne dňa  20.05.1999, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale uvedený 
byt sa predáva ako byt voľný. 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 29.05.2002  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Z dohodnutej 
kúpnej ceny  bytu a  pozemku bolo zaplatené 50 %, t.j. 129.000,- Sk, zostatok kúpnej ceny 
bude zaplatený v pravidelných mesačných bezúročných splátkach 2.150,- Sk, a to do 5 rokov 
odo dňa podpísania zmluvy. 
   
V dome súp. č. 373  Ulica gen. M. R. Štefánika  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných 14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 
373 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373". Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 373. 
 
 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 
o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

2. byt č.   51 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         
kúpnu cenu 20.625,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.690,- Sk       
Zdenke Fogltonovej. 
 Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode  s kupujúcim   

bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 8.839,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 73 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo 
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vlastníctve Mesta Trenčín 9   bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2468. 
 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o 
výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

3. byt č. 26 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
podielu 73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        
kúpnu cenu 139.283,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.185,- Sk  
Dagmar Boženíkovej.          
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           
zaplatené 30 %, t.j. 41.785,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných  splátkach 2.500,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 25  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2336 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve  o spoločenstve vlastníkov bytov 2336. 
 
 
IV.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1158 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 3 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6601 a na pozemku parcelné 
číslo 1863 o výmere 1131 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6601, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

4. byt č. 31  pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
43/2338 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.285,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 10.330,- Sk  Miroslavovi 
Kadlecovi a manž. Anne Kadlecovej.      

     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súpisné číslo 1158  Ulica Dlhé Hony je spolu 33 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 26  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súpisné číslo 
1158 vo vlastníctve Mesta Trenčín 6 bytov. Kupujúci poverili výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku   firmu Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavreli 
zmluvu o výkone správy. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu III. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 471 v 
Trenčíne, Ulica Kukučínova, orientačné číslo  11 a spoluvlastníckych podielov na 
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spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6358 a  na pozemku zast. parc. 
č.  1354/2 o výmere 603 m2,   zapísaného na LV č. 6358, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe  katastra  Trenčín 
 

5. byt č. 9 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho               
podielu  47/1061 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu 
cenu  8.573,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.285,- Sk Petrovi 
Galbovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.674,- Sk. 

 
V dome súp. č. 471  Ulica  Kukučínova  je spolu 16 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 7 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostane v dome súp. č. 471 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 8 bytov. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu o 
výkone správy.  
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1571 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova , orientačné číslo 37 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5386 a na pozemku parcelné číslo 1615/3 o 
výmere 566 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5386, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

6. byt č. 123  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti a  spoluvlastníckeho podielu       
30/1476 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
6.421,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.752,- Sk Petrovi Brázdilovi.    

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 1571 Ul. Hurbanova   je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1571 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a 
Švermova 1630 - SVOJBYT“. Kupujúci vyhlásil, že pristupuje k Zmluve o  spoločenstve 
vlastníkov bytov v domoch Hurbanova 1571, Hurbanova 1572 a Švermova 1630 – 
SVOJBYT. 
 
 
VII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  33 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/57 o 
výmere 229 m2 a na pozemku parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 1, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

7. byt č.  17 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
30.046,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.270,- Sk  Petrovi Hehejíkovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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8. byt č.  21 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 

75/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
58.495,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.360,- Sk Ľubomíre Konečnej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
9. byt č.  22 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 

54/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu 
42.524,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  4.625,- Sk  Jane Koyšovej. 

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

 
V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  31 bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2343 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 14 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. Kupujúci  vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o  spoločenstve vlastníkov bytov č. 2343. 
 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 40 , vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

10. byt č. 34  pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu 54/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 8.108,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.915,- Sk          
Vladimírovi Mozolovi a manž. Margite Mozolovej.          

      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 32 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1163 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 3 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. Kupujúci vyhlásili, že 
pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1163. 
 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 1164 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 50 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3745 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/2 o výmere 970 m2,  zapísaného na LV č. 5124, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe  katastra Trenčín 
 

11. byt č.  27 pozostávajúci z  2  obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  
podielu  48/1923   na spoločných častiach zariadeniach  domu  za   dohodnutú  kúpnu 
cenu  9.876,- Sk a na pozemku za dohodnutú  kúpnu cenu  12.180,- Sk  
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Renáte Vrbovskej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 1164  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 30 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1164 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1164“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje k Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov 1164. 
 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2608 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3824 a na pozemku parcelné 
číslo 2189/17 o výmere 440 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5966, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
       1. byt č.  15   pozostávajúci z   3 obytných  miestností vrátane  spoluvlastníckeho    

podielu 64/2288  na spoločných častiach a  zariadeniach  domu za  dohodnutú       
kúpnu cenu   20.936,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.145,- Sk    Márii 
Šlesarikovej. 
Kúpna cena bytu pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2608 na Ul. K. Šmidkeho  je spolu 37 bytov. Doteraz bolo odpredaných 36 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2608 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín  žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela zmluvu o výkone 
správy. 
 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2629 v 
Trenčíne, Ulica K. Šmidkeho, orientačné číslo 7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6164 a na pozemku zast. parc. 
č. 2189/12 o výmere 440 m2, zapísaného na LV č. 6164, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

12. byt č. 24  pozostávajúci z   2 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 
46/2927 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
14.314,- Sk  a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.460,- Sk  
 Martinovi Madovému.  

      Kúpna cena   bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2629  Ulica K. Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 42 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2629 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zriadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2629“. Kupujúci  vyhlásil, že  pristupuje k  Zmluve o 
spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2629. 
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XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 314 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo  6, vrátane   spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1566,  na pozemku  zast. parc. 
č. 614 o výmere 481 m2, na ktorej je dom postavený a priľ. zast. parc. č. 613/3 o výmere 656 
m2. zast. parc. č. 613/5 o výmere 145 m2  zapísaných na LV č. 1566, katastrálne územie 
Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

13. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu      
71/1078 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
18.760,-   Sk   a na  pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 42.340,- Sk  

     Ivanovi Vitálošovi a manž. Márii Vitálošovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo        
zaplatené 30 %, t.j.  5.628,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v      
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.627,- Sk.      

 
V dome súp. č. 314  Ul. Bavlnárska  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 9  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 314 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo v dome súp. č. 314 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 314“. Kupujúci 
vyhlásili, že pristupujú k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov č. 314. 
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 143 v 
Trenčíne, Ulica Hviezdoslavova, orientačné číslo 17 a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6041 a na pozemku parcelné 
číslo 1115/19 o výmere 1906 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 6179, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

14. byt č. 6 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
58/6278 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
18.897,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 8.790,- Sk  
Anne Tesařovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo        
zaplatené 30 %, t.j.  5.669,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v      
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.646,- Sk.      

 
V dome súp. č. 143  Ulica Hviezdoslavova  je spolu 50 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 48 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 143 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 143". Kupujúca vyhlásila, že  pristupuje k Zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov  143. 

 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1175          
v Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckeho podielu na 
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spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3755 a na pozemku parcelné 
číslo 1829/6 o výmere 1373 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5125, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín  
 

15. byt č. 47 pozostávajúci z 2 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu 64/3530 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  8.622,-   Sk a  
na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 12.400,- Sk  Pavle Fabovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim 
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 
Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 3.695,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1175 na Ul. 28. októbra   je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 47 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1175 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1175“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 879 
v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1786 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1169 o výmere 461 m2,  zapísaného na LV č. 1786, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1.   byt č.  30 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
64/3040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu   
20.892,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.830,- Sk Margite Matejkovej.   
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  zaplatené  
30 %, t.j.  6.268,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.925,- Sk.      

 
V dome súpisné číslo 879  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
46 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 879 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome 
súp. č. 879 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 879“. Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 879. 
 
 
XVI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 
o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

16. byt č. 10  pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 77/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu 

 23



cenu 21.714,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.952,- Sk Pavlovi 
Chovanovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s predávajúcim     
bola zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18  ods.  1 Zákona č. 
182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 9.306,- Sk. 
 

17. byt č. 12 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 
31/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podielu 31/2943 na pozemku 
za dohodnutú kúpnu cenu 166.830,- Sk, z toho cena bytu je 164.195,- S a cena 
pozemku je 2.635,- Sk Mgr. Anne Kožehubovej. 

 
Odpredaj bytu a pozemku za cenu  166.830,- Sk  odporučila Finančná a majetková komisia 
MsZ v Trenčíne dňa  21.11.2001, nakoľko sa nejedná o predaj bytu nájomcovi, ale uvedený 
byt sa predáva ako byt voľný. 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 26.05.2001  odporučila   odpredaj bytu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia 
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Kúpna cena  
bytu a  pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty.  Kupujúci poverili výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou 
uzavreli zmluvu o výkone správy. 
 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2723 
v Trenčíne, Ulica Šafárikova, orientačné číslo 4 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3881 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2180/34 o výmere 338 m2,  zapísaného na LV č. 3881, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  18 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu 
46/2040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
12.736,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.750,- Sk  Emílii Obdržalovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 2723,  Ul.  Šafárikova je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 29 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2723 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúca vyhlasuje, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva  s ostatnými vlastníkmi 
bytov v dome. 
 
 
XVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 522 
v Trenčíne, Ulica Pod Sokolice, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5475 a na pozemku  zast. parc. 

 24



č. 1428/11 o výmere 443 m2,  zapísaného na LV č. 5475, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  1 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
90/1087  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
12.760,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18.425,- Sk  Márii Lancovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených 
30 %, t.j. 3.828,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bude zaplatených v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.978,- Sk 

 
V dome súpisné číslo 522,  Ul.  Pod Sokolice je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 11 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 522 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca vyhlasuje, že správu spoločných častí a zariadení domu 
a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva  s ostatnými 
vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2141 
v Trenčíne, Ulica Piešťanská, orientačné číslo 13 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1987 a na pozemku  zast. parc. 
č. 411 o výmere 485 m2,  zapísaného na LV č. 1987, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

 1.  byt č.  2 pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
94/1206  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
14.604,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 18.840,- Sk  Júlii Kečkešovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo zaplatených 
30 %, t.j. 4.381,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bude zaplatených v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.556,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 2141,  Ul.  Piešťanská je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 11 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2141 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúca poverila výkonom správy na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, 
s ktorou uzavrela zmluvu o výkone správy. 
 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2652 
v Trenčíne, Ulica Saratovská, orientačné číslo 8 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5255 a na pozemku  zast. parc. 
č. 2189/150 o výmere 322 m2,  zapísaného na LV č. 5255, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
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 1.  byt č.  4 pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  
69/1747  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu   
20.628,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.392,- Sk Petrovi Košťálovi 
a manž. Zdenke Košťálovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súpisné číslo 2652,  Ul.  Saratovská je spolu 28 bytov. Doteraz bolo odpredaných 26 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2652 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Kupujúci vyhlasujú, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
bytov v dome. 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2494 v 
Trenčíne, Ulica  M. Bela , orientačné číslo  4 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6467 a  na pozemku zast. parc. č.  2337/29 
o výmere 375 m2,   zapísaného na LV č. 6467, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č.  31  pozostávajúci z  3 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho         
podielu  67/2256 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu 
cenu  35.776,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.605,- Sk Daniele 
Chorvátovej. 
Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo      
zaplatené 30 %, t.j.   10.733,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach 2.505,- Sk.  

 
V dome súp. č. 2494  Ulica  M. Bela  je spolu  32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  31 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 2494 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2494". Kupujúca vyhlásila, že 
pristupuje k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2494. 
 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu a garáže v bytovom dome súpisné číslo 311 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska , orientačné číslo  7 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1  na pozemku zast. parc. č.  
657/1 o výmere 466 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 
m2 a priľ. zast. parc. č. 658/3 o výmere 474 m2 (vjazd do garáží), katastrálne územie 
Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 

 
1. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú kúpnu cenu 18.672,- 

Sk, garáž č. 4  v suteréne domu  pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 23,39 m2  
za dohodnutú kúpnu cenu 123.967,- Sk  vrátane spoluvlastníckeho podielu 102/1144 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Oľge Galkovej. 
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   Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  79/1144 na          
pozemku  zast.  parc. č. 657/1 o výmere 466 m2 a priľ.  zast.  parc. č.658/2 o      
výmere 590 m2 zapísaných na LV č. 1  za dohodnutú kúpnu cenu 36.430,- Sk.     
Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 55.102,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 

 
Predávajúci s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1144 na pozemku zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2    
zapísaných na LV č. 1, za dohodnutú kúpnu cenu 10.835,- Sk, v zmysle § 15 ods.       
1 vyhl. MF   SR č. 465/91 Zb. v znení  neskorších predpisov . 

               Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     
vo výmere 474 m2 zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 16.687,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 151.489,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

           
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov  v dome súpisné číslo 311 v Trenčíne, Ulica 
Bavlnárska, orientačné čísla  5, 7 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 657/1 o 
výmere 466 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 m2  zapísaných na 
LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu 79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk Ladislavovi Mičátkovi 
a manž. Daniele Mičátkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 5.594,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.611,- Sk. 

 
2. byt č. 6 pozostávajúci z  3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

79/1144 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu  
18.648,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk  Anne 
Fojtíkovej. 

           Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

3. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144  
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.641,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.375,- Sk  Sidónii Hiekeovej. 

   Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

4. byt č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk Štefanovi Mandincovi 
a manž. Anne Mandincovej. 

         Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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5. byt č. 2 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  18.648,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.385,- Sk René Malátovi a manž. 
Adriane Malátovej. 

         Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

6. byt č. 8 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.696,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.480,- Sk  Vincentovi Koníčkovi 
a manž. Helene Koníčkovej. 
 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené   30%, t.j. 5.609,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.618,- Sk. 

 
            7. byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144      

 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  18.672,- Sk    
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk  Rastislavovi Habánkovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 5.602,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
8. byt č. 9 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  79/1144  

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  18.672,- Sk 
a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk  Marošovi Dopjerovi. 

          Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 5.602,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.614,- Sk. 

 
V dome súp. č. 311  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 9 garáží.  Doteraz nebol v tomto 
dome odpredaný  žiaden byt, ani garáž. Po schválení odpredaja týchto 8 bytov a  1 bytu  a 1 
garáže (viď. bod. XXII.) zostanú v dome súp. č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty a 8 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zriadení domu, garáží a pozemkov  
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom, garážam a pozemkom formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi. 
 
 
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov a garáží v bytovom dome súpisné číslo 313 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska , orientačné číslo  4 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1  na pozemku zast. parc. č.  
612 o výmere 492 m2, na ktorej je dom postavený, priľ. zast. parc. č. 611/1 o výmere 849 m2, 
 priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2 a priľ. zast. parc. č. 611/2 vo výmere 381 m2 (vjazd 
do garáží), katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 

 
1. byt  č. 7 pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú  kúpnu  cenu  15.263,-   

                Sk, garáž č. 7  v suteréne  domu   pozostávajúca  z 1 miestnosti  o výmere 16,55 m2    
                za dohodnutú kúpnu cenu  87.715,- Sk   vrátane spoluvlastníckeho  podielu 85/1058  
                na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Oľge Múdrej. 
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    Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  69/1058 na          
pozemku  zast.  parc. č. 612 o výmere 492 m2,  priľ.  zast.  parc. č. 611/1 o      
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1  
za dohodnutú kúpnu cenu 46.765,- Sk.  

               Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 62.028,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 16/1058 na 
pozemku zast.      parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o 
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 
1, za dohodnutú kúpnu cenu 11.138,- Sk, v zmysle § 15 ods. 1 vyhl. MF   SR č. 
465/91 Zb. v znení  neskorších predpisov . 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  16/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     
vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 8.333,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 

   Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 107.186,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

 
2. byt č. 8   pozostávajúci z 3 obytných miestností za dohodnutú kúpnu cenu 15.250,- 

Sk, garáž č. 8  v suteréne domu  pozostávajúca z 1 miestnosti o výmere 22,60 m2  
za dohodnutú kúpnu cenu 119.780,- Sk  vrátane spoluvlastníckeho podielu 92/1058 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Danielovi Hlucháňovi 
a manž. Márii Hlucháňovej. 
Predávajúci spolu s bytom predáva aj spoluvlastnícky podiel  69/1058 na          
pozemku  zast.  parc. č. 612 o výmere 492 m2,  priľ.  zast.  parc. č. 611/1 o      
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1  
za dohodnutú kúpnu cenu 46.730,- Sk.  
Kúpna cena bytu a podielu na pozemkoch vo výške 61.980,- Sk bola zaplatená      
v hotovosti. 

               Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 23/1058 na 
pozemku zast.      parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o 
výmere 849 m2, priľ. zast. parc. č. 611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 
1, za dohodnutú kúpnu cenu 15.210,- Sk, v zmysle § 15 ods. 1 vyhl. MF   SR č. 
465/91 Zb. v znení  neskorších predpisov . 

               Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  23/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     
vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1 za dohodnutú kúpnu cenu 11.380,- Sk, v      
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5. 

   Kúpna cena garáže a podielu na pozemkoch  vo výške 146.370,- Sk bola      
zaplatená v hotovosti. 

 
 
XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytov  v dome súpisné číslo 313 v Trenčíne, Ulica 
Bavlnárska, orientačné čísla  2, 4 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 612 o výmere 
492 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 611/1 o výmere 849 m2 a priľ. zast. parc. č. 611/3 
o výmere 88 m2,  zapísaných na LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín 
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1.  byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho odielu  
69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  kúpnu cenu  
15.354,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 47.045,- Sk  Jozefovi 
Michaličkovi a manž. Anne Michaličkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 4.606,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.687,- Sk. 

 
2.  byt č. 5   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk Jozefovi 
Klimovi a manž. Táni Klimovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo 
zaplatené 30%, t.j. 4.575,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.669,- Sk. 

 
3.  byt č. 6   pozostávajúci z  2  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  

56/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
12.364,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 37.885,- Sk  Jozefe 
Kotrhovej. 

            Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

4.  byt č.3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  69/1058 
na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  15.263,- 
Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.765,- Sk Štefanovi Gajdošíkovi 
a manž. Eve Gajdošíkovej. 

                 Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

5. byt č. 9   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  
69/1058 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk  Vladimírovi 
Zemekovi  a manž. Anne Zemekovej.    

                  Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

6.  byt č. 4 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho podielu  
69/1058  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
15.250,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 46.725,- Sk  Jánovi 
Jakubíkovi a manž. Emílii Jakubíkovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30%, t.j. 4.575,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený     
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.669,- Sk. 

 
V dome súp. č. 313  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 12 garáží.  Doteraz nebol v tomto 
dome odpredaný  žiaden byt, ani garáž. Po schválení odpredaja týchto 6 bytov a  2 bytov  a 2 
garáží (viď. bod. XXIV.) zostanú v dome súp. č. 313 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty a 10 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zriadení domu, garáží a pozemkov  
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytom, garážam a pozemkom formou spoločenstva 
s ostatnými vlastníkmi. 
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XXVI. 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 313 Ulica Bavlnárska  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 313" a výšku mesačnej  úhrady za  byt, ktorý zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 7,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
01 69,49 726,- 486,- 120,- 606,- 363,- 243,- 
02 69,90 726,- 489,- 120,- 609,- 363,- 246,- 
10 69,49 726,- 486,- 120,- 606,- 363,- 243,- 
12 83,10 869,- 582,- 120,- 702,- 434,- 268,- 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
XXVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 45 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6190, na pozemku zast. parc. číslo 2315/28 
o výmere 271 m2,   na pozemku zast parc. č. 2315/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 
2315/30 o výmere 260 m2, zapísaných  na LV č. 6190, katastrálne územie Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č. 51 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
52.771,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.600,- Sk  Jaroslave 
Staňákovej.         

               Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
 V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 64 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2345 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov  č. 2345. 
 
 
XXVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1184 
v Trenčíne, Ulica Beckovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5326 a na pozemku parcelné 
číslo 1825/3 o výmere 706 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5326, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 36 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
55/4339 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
5.901,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.475,- Sk Ivete Kerekovej. 
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               Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
V dome súpisné číslo 1184 na Beckovskej ulici je spolu 74 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
68 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1184 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 5 bytov.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov – Beckovská 1184/1-3. 
  
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1166 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 70 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4029 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1932/2 o výmere 521 m2,  zapísaného na LV č. 4029, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 

1.   byt  č.  15  pozostávajúci  z   2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu  60/1034   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú 
kúpnu cenu 6.013,- Sk  a  na pozemku  za  dohodnutú kúpnu cenu 15.180,- Sk   
Mariane Henzélyovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo  
zaplatené 30%, t.j. 1.804,- Sk, zostatok kúpnej ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 4.209 ,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1166 na Ulici Dlhé Hony je spolu 18 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
17 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1166 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1166“. Kupujúca vyhlásila, že pristupuje 
k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov 1166. 
 
 
XXX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 75/1592 na pozemku  zast. parc. č. 1627/100 o 
výmere 5345 m2, priľ. zast. parc.č. 1627/99 o výmere 531 m2 a priľ. zast. parc.č. 1627/181 
o výmere 550 m2, ktoré sú zapísané na Správe katastra Trenčín na LV č. 6157, katastrálne 
územie Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 266,- Sk  Ing. Jozefe Majerčiakovej, bytom 
Trenčín, Ul.  Študentská 1640. Na uvedenom pozemku je postavený dom súpisné číslo 
1640, Ul. Študentská v Trenčíne, orientačné číslo 4. Kupujúca je vlastníkom  bytu č. 6 v 
tomto dome na základe   kúpnej zmluvy zaregistrovanej dňa 14.11.1990 a rozsudku 
Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 08.09.2001.  Predávaný podiel 75/1592 zo zastavanej  
plochy  pozemku o výmere 1615 m2 predstavuje 75,26 m2, takže cena predávaného pozemku 
je 266,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 26 za a 1 sa zdržal hlasovania 
schválilo odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 
Uznesenie č. 105 
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K bodu 4T. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  

         zákona NR SR č. č. l82/l993 Z. z. o vlastníctve bytov  a  nebytových  priestorov,  
         v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  
         č.  4/1998  „Zásady   hospodárenia  s  bytovým  fondom  vo   vlastníctve    Mesta  
         Trenčín“,  v znení noviel 

 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 4T. 
 
Ide o: 
 
I. 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 311 Ulica Bavlnárska  
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 311" a výšku mesačnej  úhrady za  byty, ktoré zostali vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nasledovne:  
 
                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 7,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
01 78,75 846,- 551,- 180,- 731,- 423,- 308,- 
10 78,65 846,- 551,- 180,- 731,- 423,- 308,- 
12 78,52 846,- 550,- 180,- 730,- 423,- 307,- 

- 17 - 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 25 za a 3 sa zdržali hlasovania 
schválilo Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 311 Ulica 
Bavlnárska  "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 311" a výšku mesačnej  úhrady za  byty, 
ktoré zostali vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
Uznesenie č. 106 
 
 
 
 
K bodu 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002 
 
Ing. Miroslav Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5. 
 
 
Pripomienky: 
 
P. Nebus prečítal na str. 12 znenie bodu 2.2.7.: „V I. štvrťroku 2002 bol predaný prebytočný 
hmotný majetok v hodnote 383 tis. Sk. Najvýraznejší podiel na uvedenom príjme mal predaj 
nadbytočného majetku v hodnote 380 tis. Sk z Hotela Tatra – kuchynský riad, nábytok a pod. 
Okrem toho bola v rámci prebytočného majetku predaná tlačiareň a filtre na monitory.“ 
Požiadal o informáciu, aký je mechanizmus predaja takéhoto mestského majetku. 
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Ing. Maxon odpovedal, že je dôležité, či ide o hmotný investičný majetok, alebo ide o bežný 
prevádzkový majetok a v akej hodnote. Mechanizmus predaja majetku, ktorý sa týka aj 
majetku, ktorý je súčasťou Hotela Tatra a bol zverený do správy hotelovej siete Atlific, je 
jasne a zrozumiteľne opísaný vo VZN o nakladaní s majetkom mesta. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 32 za a 1 sa zdržal hlasovania  
zobralo na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002. 
Uznesenie č. 107 
 
 
 
 
K bodu 6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na 2002 
 
Ing. Miroslav Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6. 
 
Ing. Gabriela Gajarská, hlavný kontrolór mesta, predložila stanovisko k návrhu na zmenu 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
Pripomienky: 
 
P. Babič pripomenul, že v roku 1999 vyvstal problém riešenia statickej dopravy na sídlisku 
Sihoť, konkrétne na Ul. Pádivého.  Občania sa úplne právom na základe objektívnych 
poznatkov a príčin od tej doby dožadujú riešenia statickej dopravy. Vzniesol takúto 
požiadavku a tá bola v roku 2001 zaradená do rozpočtu  v kapitole výstavba a opravy 
mestských komunikácií – statická doprava sídlisko Juh, Sihoť v časti projektových prác 
s čiastkou 700 tis. Sk. Projektové práce sa realizovali a rozšírili riešenie statickej dopravy na 
sídlisku Sihoť aj na Ul. Považská, Gagarinova a M. Turkovej. Až do tohoto momentu bol 
tento počin chválihodný, ale už ďalší moment, a to je projektovo pripravené akcie 
z dokumentu z 2.9.2001, kde sa uvádza, že statická doprava Sihoť je pripravená v pláne 
investičných akcií na rok 2002. V rozpočte na rok 2002 sa uvádza akcia pod názvom statická 
doprava sídlisko Juh, sídlisko Sihoť vypadlo, čo pripomienkoval pri schvaľovaní rozpočtu na 
rok 2002. 
 Na viacero svojich interpelácií z VMČ v priebehu tohoto roku dostáva odpovede, 
ktoré hovoria o tom, že táto akcia do rozpočtu zaradená nebola.  
 Prosí, aby bola táto akcia zaradená do zmeny rozpočtu na rok 2002 a aby sa situácia 
riešila. Ide o riešenie statickej dopravy na sídlisku Sihoť, menovite Ul. Pádivého. 
 
Ing. Maxon predpokladá, že p. Babič je informovaný o tom, že projektová dokumentácia je 
síce spracovaná, ale celá oblasť je majetkovoprávne nevysporiadaná a MsZ prijalo zásadné 
rozhodnutie, že pokiaľ nie sú majetkovoprávne vysporiadané pozemky v investičných 
akciách, nebudú do rozpočtu zaraďované. 
 
P. Babič podotkol, že chce len jednu vec a to, aby táto vec zostala v rovine naliehavosti. Na 
projektové práce sa dalo 700 tis. Sk, nechápe, že sa neprišlo na to, že sú tam nevysporiadané 
pozemky. 
 
Ing. Maxon odpovedal, že je vysoko pravdepodobné, že sa požadovaná akcia do stane do 
rozpočtu, ale nevie, či to môže niekto garantovať. 
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 Podotkol, že až na základe projektu sa zisťuje, či sú všetky majetkovoprávne veci 
v poriadku. 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za, 1 proti a 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002, v zmysle predloženého 
návrhu. 
Uznesenie č. 108 
 
 
 
 
 
K bodu 7. Zosúladenie funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok  
                  2002   s  metodickým   materiálom  Daňového  úradu  v  Trenčíne  –   orientačné  
                  začlenenie výdavkov do funkčnej klasifikácie v roku 2002 
 
Ing. Miroslav Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 30 hlasmi za schválilo Zosúladenie funkčnej 
ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 s metodickým   
materiálom  Daňového  úradu  v Trenčíne – orientačné začlenenie výdavkov do funkčnej 
klasifikácie v roku 2002. 
Uznesenie č. 109 
 
 
K bodu 8. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 8. 
 
Pripomienky: 
 
P. Nebus: 
- čl. 5 ods. 2 „Každý materiál je spravidla vyhotovený v písomnej forme...“. Vie, že sú 

situácie, povedzme havarijné, kde nie je čas dávať niečo poslancom písomne, ale napr. za 
seba povie, že menovanie veliteľa polície sa dozvedieť až na zasadnutí, je trocha neúcta 
k poslancom. Osobne nesúhlasí s prvou vetou v tomto odseku. Navrhol, aby znela „Každý 
materiál je vyhotovený v písomnej forme s výnimkou havarijných prípadov“. 

- čl. 5 ods. 4 – podotkol, že sa nedodržiavala lehota 10 dní a je presvedčený, že sa nebude 
dodržiavať ani lehota 7 dní. Navrhuje však ponechať lehotu na doručovanie materiálov 10 
dní pred zasadnutím.  

      Myslí si, že rokovací poriadok je robený z pohľadu silnejšej strany a nie zo strany 
poslancov. 

- čl. 7 ods. 3 – nemá výhrady k formulácii. Podotkol však, že ak bude 25 poslancov MsZ, 
tak MsZ bude spôsobilé rokovať pri počte 13 poslancov a  uznášať sa pri 7 poslancoch. 

- čl. 9 ods. 7 – znenie odseku pochopiteľne vyhovuje väčšine, nesúhlasí s týmto odsekom 
- čl. 9 ods. 14 -  znenie odseku je ďaleko od demokracie, nesúhlasí s týmto odsekom 
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- čl. 12 ods.5 – navrhuje ponechať pôvodne uvedených 30 dní. Chcel by sa dozvedieť, ktorý 
poslanec chce, aby sa mu odpovedalo ešte o 10 dní neskôr. 

 
Ing. Klapita: 
- čl. 5 – doplniť nový odsek 1 v znení: „Ku každému bodu programu sa spravidla 

pripravujú písomné materiály a odborné podklady.“ 
- čl. 5 -  ostatné odseky prečíslovať 
- čl. 5 ods. 3 – vypustiť slová „je spravidla“ 
- čl. 10 ods. 9 – nemá výhrady k zneniu, ale navrhuje uvedený postup usporiadať. 
 
Ing. Celler podporuje návrh predloženého rokovacieho poriadku. 
 Podotkol, že slovo „spravidla“ si vysvetľuje tak, že materiály je možné zasielať aj 
v elektronickej podobe. 
 
JUDr. Štefániková odpovedala, že lehota na zasielanie materiálov, ktorá je v materiáli, t.j. 7 
dní vychádza z toho, že MsÚ má na spracovanie materiálov niekedy len 2 dni, takže ani nie je 
možné zasielať ich 10 dní vopred. Po zasadnutí MsR, ktoré býva vo štvrtok má úrad na 
spracovanie materiálov len piatok. Skrátenie termínu vychádzalo z jeho zreálnenia. 
 K lehote 40 dní pre odpovede na interpelácie podotkla, že v zákone je 10 dňová lehota 
na podpísanie uznesení MsZ, potom nasleduje spracovanie zápisnice a až potom môžu 
zamestnanci dostať znenie interpelácie a zostane im 30 dní na odpoveď. 
 
Ing. Žiška podotkol, že menovanie náčelníka MsP mohol ponechať až na augustové 
zasadnutie MsZ, mohol byť materiál zaslaný aj poslancom, ale keďže termíny súvisiace 
s výberovým konaním boli také, aké boli, považoval za potrebné už ustanoviť náčelníka MsP, 
a preto to predniesol už na dnešnom zasadnutí. 
 
 
Hlasovanie o návrhu p. Nebusa – čl. 5  ods. 4 – navrhuje lehotu 10 dní 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 11 proti a 8 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo predložený návrh. 
 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Klapitu:   
- čl. 5 – doplniť nový odsek 1 v znení: „Ku každému bodu programu sa spravidla 

pripravujú písomné materiály a odborné podklady.“ 
- čl. 5 -  ostatné odseky prečíslovať 
- čl. 5 ods. 3 – vypustiť slová „je spravidla“. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 5 proti a 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predložený návrh. 
 
 
Hlasovanie o návrhu p. Nebusa – čl. 9 ods. 7 - vypustiť 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 11 proti a 5 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo predložený návrh. 
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Hlasovanie o návrhu p. Nebusa – čl. 9 ods. 14 – nové znenie: „Ak v diskusii nevystúpili všetci 
prihlásení, nemôže predsedajúci ukončiť diskusiu ani na návrh poslanca“. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 18 proti a 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo predložený návrh. 
 
Hlasovanie o návrhu p. Nebusa – čl.12  ods. 5 – navrhuje lehotu 30 dní 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 7 proti a 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predložený návrh. 
 
 
Hlasovanie o materiáli ako celku: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za, 14 proti a 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
Uznesenie č. 110 
 
 
 
K bodu 9A. Návrh na zriadenie mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zariadenia mesta  

         Trenčín,  m.r.o.“ a   na schválenie zriaďovacej listiny „Školské zariadenia mesta  
         Trenčín, m.r.o.“  
 

JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9A. 
 
 
 
Pripomienky: 
 
Mgr. Hlaváč podotkol, že podľa jeho názoru sa začalo s prechodom neskoro, nie je to 
dostatočne pripravené a má výhrady voči krokom, ktoré sa robili. 
 Nepáči sa mu, že zákonodarca rozdelil zriaďovateľskú funkciu a metodickú funkciu, 
ak sa to nezmení, tak nevie, ako to bude fungovať. 
 Má tiež výhrady k zriaďovacej listine, najmä pokiaľ ide o základné školy, sú tam 
chyby. 
 
P. Nebus navrhol v časti e/ Vymedzenie predmetu činnosti, druhá odrážka zriaďovacej 
listiny, vypustiť formuláciu  „... umožňuje aj náboženskú výchovu...“ a za slová „poskytuje 
etickú,...“ doplniť  „ kresťanskú výchovu ...“. 
 
JUDr. Štefániková podotkla, že rovnaké výhrady k tejto časti zriaďovacej listiny mal aj Mgr. 
Hlaváč. Návrh zriaďovacej listiny bol pripravený z podkladov Okresného úradu v Trenčíne. 
Predpokladá sa, že nový štatutár organizácie dá veci do súladu, pripraví organizačný poriadok 
organizácie a ostatné potrebné materiály. 
 
PhDr. Jablonská podporila návrh p. Nebusa, aby sa náboženská výchova presunula za etickú 
výchovu. 
 
Ing. Žiška navrhol zmeniť kresťanskú výchovu na náboženskú výchovu. 
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Mgr. Hlaváč navrhol znenie: „poskytuje možnosti výberu náboženskej výchovy...“. 
Podotkol, že je potrebné nazerať na toto aj z ekumenického hľadiska. 
 
Hlasovanie o návrhu p. Nebusa - v časti e/ Vymedzenie predmetu činnosti, druhá odrážka 
zriaďovacej listiny, vypustiť formuláciu  „... umožňuje aj náboženskú výchovu...“ a za slová 
„poskytuje etickú,...“ doplniť  „ náboženskú výchovu ...“. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za, 1 proti a 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh p. Nebusa. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 28 hlasmi za: 
1. zriadilo mestskú rozpočtovú organizáciu s názvom „Školské zariadenia mesta 

Trenčín, m.r.o.“ s účinnosťou od 1.7.2002, 
2.   schválilo zriaďovaciu listinu „Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.“  
      s pripomienkou, 
3.  schválilo rozšírenie predmetu činnosti m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín o 

Stredisko služieb školám. 
Uznesenie č. 111 

 
 

 
K bodu 9B. Návrh na menovanie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie „Školské  

         zariadenia mesta Trenčín,  m.r.o.“  
 

Ing. Jozef Žiška, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 9B. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  31 hlasmi za menovalo Mgr. Jozefa Baláža do 
funkcie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zaradenia mesta Trenčín, 
m.r.o.“ od 1.7.2002 na dobu neurčitú. 
Uznesenie č. 112 
 
 
 
K bodu 9C. Informatívna správa o postupe prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na  

         obce   v  školstve  a  návrh   začlenenia   škôl  a   školských zariadení bez právnej  
         subjektivity na m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín 
 

JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9C. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. Žiška navrhol v názve materiálu vynechať slová „Informatívna správa“ a v uznesení 
nahradiť slovo „konštatuje“ slovami „berie na vedomie“. 
 
Mgr. Hlaváč podotkol, že tento materiál nie je kompletný, v bode 2 mu chýba Školský klub 
na Ul. L. Novomeského. Tento školský klub do 30.6. funguje a od 1.7. nemá fungovať. Asi 
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pred 4 mesiacmi požiadal o delimitovanie tohto školského klubu na jeho ZŠ. Klub má 10 
oddelení, z nich 6 malo prejsť na ZŠ na Ul. L. Novomeského a 4 na ZŠ Saratovská. Po 
rokovaní na okresnom úrade sa zistilo, že školský klub síce funguje, ale nie je zaradený do 
siete škôl a školských zariadení. Podotkol, že klub má 9 zamestnancov, ktorých je tiež 
potrebné doriešiť.  

Po konzultácii dnes podal na MsÚ žiadosť o rozšírenie dodatku zriaďovacej listiny o 
školský klub. Rovnaký postup odporučil riaditeľovi ZŠ na Ul. L. Novomeského. 

Požiadal o vysvetlenie. 
 
Ing. Žiška informoval, že ak súčasný zriaďovateľ niečo zrušil, musí to aj doriešiť. Podotkol, 
že dňa 1.7.2002 bude gremiálna porada primátora, ktorej sa zúčastní aj nový riaditeľ m.r.o. 
Školské zariadenia mesta Trenčín a kde bude dohodnutý ďalší postup. 
 
JUDr. Štefániková uviedla, že z okresného úradu bola daná informácia o tom, že klub zaniká 
a bude rozdelený medzi dve ZŠ, to znamená, že to má vykonať okresný úrad do 30.6.2002. 
 
P. Dobiaš upozornil, že v materiáli 9B bol Mgr. Baláž zvolený za riaditeľa novej m.r.o. a 
v materiáli 9C je Mgr. Baláž uvedený ako riaditeľ ZŠ na Kubranskej ceste v Trenčíne s tým, 
že je tam uvedený aj fakt, že nedochádza k zmene riaditeľov. Požiadal o vysvetlenie. 
 
Ing. Žiška upozornil, že mesto preberá Mgr. Baláža ako riaditeľa školy. Následne Mgr. Baláž 
niekoho poverí vedením školy a on už bude riaditeľom m.r.o. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za: 
 
a) zobralo na vedomie prevzatie zriaďovateľskej funkcie k základným školám a 
školským zariadeniam s právnou subjektivitou od 1.7.2002 z Okresného úradu 
v Trenčíne na Mesto Trenčín, pričom nedochádza k zmene pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov týchto subjektov ani k zmene ich riaditeľov, a to: 
 
1. Základná škola v Trenčíne, Študentská ul. 3 – riaditeľ, Vladimír Žmuráň 
2. Základná škola v Trenčíne, Ul. Laca Novomeského 10 – riaditeľ, Mgr. Jozef Spišek 
3. Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 – riaditeľ, Mgr. Marián Lopatka 
4. Základná škola v Trenčíne, Saratovská ul.,  - riaditeľ, Mgr. Viktor Hlaváč 
5. Základná škola v Trenčíne, Ul. P. Bezruča – riaditeľka, Mgr. Jarmila Mahríková 
6. Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1 – riaditeľka, Mgr. Viera Ivánková 
7. Základná škola v Trenčíne, Veľkomoravská ul., - riaditeľ, PaedDr. Jozef Vakoš 
8. Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 – riaditeľ, Mgr. Vladislav Plško 
9. Základná škola v Trenčíne, Kubranská cesta – riaditeľ, Mgr. Jozef Baláž  
10. Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 – riaditeľka, Mgr. Eva Masácová 
11. Centrum voľného času v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. 6 – riaditeľ, Jaroslav Somr 
12. Základná umelecká škola v Trenčíne, Nám. SNP – riaditeľka, Veronika Soukupová 
 
b) zobralo na vedomie prevzatie zriaďovateľskej funkcie škôl a školských zariadení 
bez právnej subjektivity od 1.7.2002 z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín, 
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči delimitovaným zamestnancom 
prechádzajú na Mesto Trenčín, pričom nedochádza k zmene riaditeľov škôl a školských 
zariadení, a to: 
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1. Materská škola Trenčín, Nešporova ul. 16 – riaditeľka, Mária Kamencová 
2. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Nešporova ul. 16 
3. Materská škola Trenčín, Gagarinova ul. 3 – riaditeľka, Janka Šimkovičová 
4. Materská škola Trenčín, Švermova ul. 24 – riaditeľka, Anna Rajnincová 
5. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Švermova ul. 24 
6. Materská škola Trenčín, Legionárska ul. 37 – riaditeľka, Oľga Srnková 
7. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Legionárska ul. 37 
8. Materská škola Trenčín, Považská ul. 1719 – riaditeľka, Jarmila Pozdechová 
9. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Považská ul. 1719 
10. Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej 5 – riaditeľka, Mgr. Eva Žatková 
11. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. M. Turkovej 5 
12. Materská škola Trenčín, Soblahovská ul. 22 – riaditeľka, Daniela Chorvátová 
13. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská ul. 22 
14. Materská škola Trenčín, Šmidkeho ul. 12 – riaditeľka, Ľubica Hulmanová 
15. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šmidkeho ul. 12 
16. Materská škola Trenčín, Šafárikova ul. 11 – riaditeľka, Naďa Andelová 
17. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova ul. 11 
18. Materská škola Trenčín, Ul. J. Halašu 11 – riaditeľka, Angelika Koprivňanská 
19. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. J. Halašu 11 
20. Materská škola Trenčín, Stromová ul. 3 – riaditeľka, Dana Ježíková 
21. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Stromová ul. 3 
22. Materská škola Trenčín, Opatovská ul. 654 – riaditeľka, Agnesa Harušová 
23. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Opatovská  ul. 654 
24. Materská škola Trenčín, Kubranská ul. 20 – riaditeľka, Iveta Suletyová 
25. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Kubranská ul. 20 
26. Materská škola Trenčín, Zlatovská ul. 17 – riaditeľka, Mária Hačiková 
27. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Zlatovská ul. 17 
28. Materská škola Trenčín, Medňanského ul. 9 – riaditeľka, Jarmila Mráziková 
29. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Medňanského ul. 9 
30. Materská škola Trenčín, Orechovská ul. 17 – riaditeľka, Viera Zubáková 
31. Materská škola Trenčín, Ul. Pri parku 14 – riaditeľka, Mgr. Danica Lorencová 
32. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Pri parku 14 
33. Materská škola v Trenčíne, Hanzlíkovská ul. 2 – riaditeľka, Ingrid Meravá 
34. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Hanzlíkovská ul. 2 
35. Materská škola Trenčín, Ul. Niva 9 – riaditeľka, Zdena Spačková 
36. Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Niva 9 
37. Materská škola Trenčín, Ul. Na dolinách 27 – riaditeľka, Anna Kostolanská 
38. Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra 3 – riaditeľka, Marta Školárová 
39. Základná škola Trenčín, Ul. 1. mája – riaditeľ, Rudolf Stančík 
40. Základná škola Trenčín, potočná ul. – riaditeľka, Alena Schifferová 
41. Klub mládeže Trenčín, Gagarinova ul. – riaditeľka, Adriana Ridošková 
42. Stredisko služieb škole Trenčín, Kukučínova 4 – vedúci, Ing. Anton Filin (po podpise 

 zákona prezidentom SR) 
 
c) schválilo začlenenie škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity a ich činnosti 
vrátane pracovnoprávnych vzťahov do m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín 
s účinnosťou od 1.7.2002. 
Uznesenie č. 113 
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K bodu 9E. Prechod pôsobností z Krajského úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín v sociálnej  
         oblasti 

 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9E. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za: 
1. konštatovalo prevzatie zriaďovateľskej funkcie k zariadeniu sociálnych služieb – 

Domov dôchodcov – Domov penzión pre dôchodcov z Krajského úradu v Trenčíne 
na Mesto Trenčín, pričom nedochádza k zmene pracovno-právnych vzťahov 
zamestnancov ani k zmene riaditeľa, 

2.  schválilo zriaďovaciu listinu o zmene zriaďovateľa Domova penziónu pre dôchodcov  
Trenčín, m.r.o., Ul. Lavičková č. 10, Trenčín. 

Uznesenie č. 114 
 
 
 
 
K bodu 9F. Prechod pôsobností z Okresného úradu v Trenčíne na Mesto Trenčín v sociálnej  

         oblasti 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9F. 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 29 hlasmi za: 
 
1. konštatovalo prevzatie zriaďovateľskej funkcie k Zariadeniu opatrovateľskej služby 

pre starých občanov, Ul. Piaristická č. 42, Trenčín z Okresného úradu v Trenčíne na 
Mesto Trenčín, pričom práva a povinnosti voči zamestnancom zostávajú nezmenené. 

2. schválilo: 
a) začlenenie Zariadenia opatrovateľskej služby pre starých občanov, Ul. Piaristická č. 

42, Trenčín, do mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, Ul. 
Piaristická č. 42, Trenčín a jeho činnosti vrátane pracovno-právnych vzťahov, ako 
oddelenie odboru sociálnych služieb – ZOS, s účinnosťou od 1.7.2002 

b) zmenu zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín, Ul. Piaristická č. 42, 
Trenčín, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 
30.8.2001 v časti e/ ods. 1, kde sa dopĺňa nový bod: 
Sociálne služby mesta Trenčín poskytujú: 
1.6. Na oddelení sociálnych služieb celoročnú starostlivosť prechodne na určitý čas, a 
to ubytovanie, stravovanie a potrebné úkony opatrovateľskej služby. 

Uznesenie č. 115 
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K bodu 10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich v meste Trenčín  

        podľa    zákona  č.  346/1990  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  pre  voľby do  
        orgánov samosprávy obcí, konaných v roku 2002 

 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 10. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. Filko podotkol, že v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov  pre  
voľby do orgánov samosprávy obcí sa počet poslancov stanovuje podľa počtu obyvateľov, a 
preto navrhol, aby sa vo volebnom obvode č. 2 volilo 8 poslancov a vo volebnom obvode č. 3 
by sa volilo 7 poslancov. 
 
P. Nebus navrhol, aby sa volilo 31 poslancov a 25, ako je uvedené v návrhu. 
 Ďalej navrhol rozčlenenie volebného obvodu č. 3, pretože sa mu nepáči, že bola 
zlúčená Sihoť I. – IV., Opatová, Pod Sokolice, Kubra a Kubrica do jedného volebného 
obvodu. Myslí si, že Opatová, Pod Sokolice, Kubra a Kubrica  by mali mať svojich 
zástupcov, a to bez ohľadu na kvalitu „značky“, ale podľa toho, ako ich ľudia poznajú. 
 
P. Dobiaš navrhol ukončenie diskusie. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 14 za, 4 proti a 9 sa zdržali 
hlasovania, schválilo ukončenie diskusie k bodu 10. 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Filka – volebný obvod č. 2 – 8 poslancov, volebný obvod č. 3 – 7 
poslancov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 9 za, 16 proti a 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Filka. 
 
 
Hlasovanie o návrhu p. Nebusa – 31 poslancov MsZ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 12 za, 14 proti a 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Nebusa. 
 
 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu podľa predloženého materiálu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 17 za, 2 proti a 6 sa zdržali 

hlasovania: 

 42



 
a) určilo v meste Trenčín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 
v roku 2002, 25 poslancov mestského zastupiteľstva, 
b) určilo 4 volebné obvody v meste Trenčín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa uskutočnia v roku 2002, s týmto počtom poslancov: 
 
volebný obvod 1  
(STRED, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE)  – 6 poslancov 
 
volebný obvod 2  
(JUH) – 7 poslancov 
 
volebný obvod 3  
(SIHOŤ I, II, III, IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA)  
 - 8 poslancov 
 
volebný obvod 4  
(ZÁMOSTIE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE, ZLATOVCE) - 4 poslanci 
Uznesenie č. 116 

 
 
 
K bodu 11. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 11. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 26 za a 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne od 1.7.2002. 
Uznesenie č. 117 
 
 
K bodu 12. Návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 

         v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 12. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 27 za a 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 
v Trenčíne s vyučovaním anglického jazyka od septembra 2002. 
Uznesenie č. 118 
 
 
 
K bodu 13.  Informácia    o    vyhodnotení  zmlúv    uzatvorených   s     obchodnými  

        spoločnosťami, ktoré majú  osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 13. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za a 1 sa zdržal hlasovania, 

zobralo na vedomie Informáciu o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými 
spoločnosťami, ktoré majú osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta. 
Uznesenie č. 119 
 
 
 
K bodu 14. Informatívna správa o realizácii investičných akcií 
 
Ing. Branislav Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 14. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za a 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o realizácii investičných akcií. 
Uznesenie č. 120 
 
 
 
K bodu 15A. Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Krajského súdu v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 15A. 
 
Pripomienky: 
 
P. Nebus podotkol, že prísediaci by mali byť z radov občanov, v tomto prípade však ide o 
zamestnancov súdu. Je to niečo, čo nespĺňa účel prísediacich. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 proti a 6 sa zadržali 
hlasovania, zvolilo prísediacich Krajského súdu v Trenčíne pre volebné obdobie r. 2002 
– 2006 tak, ako je uvedené v návrhu. 
Uznesenie č.121  
 
 
K bodu 15B. Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 15B. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za a 7 sa zadržali hlasovania, 
zvolilo prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre volebné obdobie r. 2002 – 2006 tak, 
ako je uvedené v návrhu. 
Uznesenie č.122 
 
 
 
K bodu 16. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest 
 
JUDr. Ľudmila Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 16. 
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Pripomienky: 
 
MUDr. Žitňan navrhnuté uznesenie nepovažuje za vhodné, je tak pre lampáreň. Nabudúce je 
tam treba napísať aspoň – účasť na zasadnutí komisie alebo pod. 
 
P. Nebus si myslí, že návrh na uznesenie je návrhom na zosmiešnenie primátora. Odmieta sa 
podieľať na zosmiešňovaní, je ochotný kritizovať kohokoľvek, ale pripraviť takýto materiál, 
to je spôsob, ako zosmiešniť primátora. 
 Navrhol ukončenie diskusie. 
 
Hlasovanie o ukončení diskusie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16  za, 5 proti a 5 sa zadržali 
hlasovania, schválilo ukončenie diskusie. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne neprijalo uznesenie k Správe o výsledkoch 

zahraničných pracovných ciest. 
 
 
 
K bodu 17. Návrh na odmeny riaditeľom mestských organizácií za rok 2001 
 
Ing. Miloš Mažár, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 17. 
 
Pripomienky: 
 
P. Nebus podotkol, že niektorí riaditelia boli odvolávaní aj preto, lebo poslanci neboli 
spokojní s činnosťou organizácie. Požiadal, aby sa hlasovalo o každej odmene zvlásť. 
 
MUDr. Sámel vysvetlil, že odmeny už riaditeľom boli vyplatené, ak sa teraz neschvália, 
museli by ich vrátiť. 
 
P. Nebus poukázal na to, že aj toto je jedna z informácií, ktorá ostatným poslancom chýba. 
Stále hovorí, že poslanci majú málo informácií, je to problém vo veľa materiáloch.  

Svoj návrh vzal späť. 
 
Ing. Celler podotkol, že v materiáli je napísané, aké zálohy boli riaditeľom  vyplatené a aké 
sú navrhnuté odmeny. Nevie preto, aké informácie chýbajú. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 proti a 5 sa zdržali 
hlasovania schválilo vyplatenie celoročných odmien riaditeľom mestských organizácií za 
rok 2001 nasledovne: 
 
Ing. Ivan Kobelár  20.000 Sk 
Ing. Miroslav Zavřel 18.000 Sk 
p. Peter Kocnár  15.000 Sk 
Ing. Jaroslav Baláž  65.000 Sk 
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Uznesenie č. 123 
 
 
 
 
K bodu 2. Interpelácie poslancov 
 
P. Machunka požiadal primátora o podrobnejšiu informáciu, keďže celému poslaneckému 
zboru chýba informácia, ako prebieha investičná akcia – pravobrežná čistička odpadových 
vôd, aký je stav týkajúci sa financovania, či už prostredníctvom štrukturálneho fondu 
Európskej únie, alebo aj dofinancovania prostredníctvom TVK, a.s. z jeho úverových zdrojov. 
Prenikajú informácie o tom, že financovanie zo strany EÚ pozastavené. 
 
Ing. Žiška predniesol Situačnú správu o stave a postupe pripravenosti projektu ISPA pre 
akciu „Trenčín, pravobrežná ČOV a kanalizácia“, projekt č. 2000/SK/16/P/PE/001, ktorá 
tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Topoli vysvetlil podstatu fungovania  a účel zriadenia štrukturálnych fondov Európskej 
únie. 
 
MUDr. Žitňan k predchádzajúcej téme podotkol, že tento problém limituje ďalší rozvoj 
Zámostia. 
 
 Upozornil, že na území mesta je mnoho lokalít, ktoré znečisťujú životné prostredie. Je 
veľa bezprízorných plôch, o ktorých ale verí, že majú majiteľa, ktorí sa o ne nestarajú, sú 
zaburinené, vznikajú tam aj čierne skládky. Uvedené dal do pozornosti aj novému náčelníkovi 
MsP, pretože jednou z úloh MsP je aj problematika životného prostredia. Ako príklad uviedol 
Olbrachtovu ulicu – Lifkova záhrada, vedľa je hlinený objekt, ktorý sa rozsýpa a padá, na 
druhej strane oproti novej modernej zástavbe je rožný objekt, ktorý už ani nevidieť cez 
burinu. Majiteľov je potrebné upozorniť na povinnosť udržiavať pozemky a okolie, vykášanie 
a čistiť ich. Toto teda bude jednou z úloh MsP, ale je potom možné na meste zriadiť inštitút 
nejakého gazdu alebo hygienika, ktorý bude chodiť s notesom a bude na gremiálnych 
poradách hovoriť, kde a čo je potrebné urobiť. 
 
P. Dobiaš upozornil na zákon č. 282 zo 16.5., kde sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov. Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1.7.2002. V zákone sa okrem iného hovorí, že 
podrobnosti o vodení psa ustanoví obec VZN, podrobnosti o znečisťovaní verejného 
priestranstva ustanoví obec VZN atď.  
 Požiadal primátora o informáciu, ako je mesto pripravené na aplikáciu spomínaného 
zákona. 
 
Ing. Žiška odpovedal, že tento zákon vyšiel v Zbierke zákonov iba nedávno a bude 
prevtelený do VZN, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo. 
 
P. Michalčík:  
1. pripomenul, že na 21. zasadnutí MsZ konanom dňa 30.4.2002 interpeloval, prečo neboli 

vykonané ďalšie kroky k prevzatiu kanalizácie na Ul. K výstavisku. Dostal odpoveď, 
s ktorou vôbec nemôže súhlasiť. Odpoveď znela, že „do majetku mesta prešiel úsek v 
dĺžke 114 m, t.j. po šachtu č. 4. V tomto úseku sa zaúsťuje kanalizácia Opatová, I. časť 

 46



Trenčín – Kubra“. On sa však pýtal na niečo celkom iné a dostal odpoveď zasa na niečo 
celkom iné! Pýtal sa, prečo sa nepodnikli ďalšie kroky k prevzatiu aj ďalšej časti 
kanalizácie. 

      Požiadal o konkrétnu odpoveď, prečo sa nepodnikli ďalšie kroky a prečo sa v tom ďalej    
nepokračuje. 

 
2. Do minulého roku boli vždy pravidlom, že sa kosilo 1x do mesiaca a tento rok sa 

vypracoval harmonogram kosenia, kde je kosenie plánované 1 alebo 2x do roka! Takže sa 
bude kosiť len vtedy, keď bude tráva po pás. Na Ul. gen. M. R. Štefánika pri dome č. 422 
nebola tráva vôbec pokosená a pritom je to mestský pozemok. Namiesto toho sa prešlo 
kosiť do inej lokality a nedokosilo sa tam, kde sa malo. 

 
3. Na VMČ mu bolo prisľúbené, že vysoká tráva bude dokosená, ale doteraz nie je 

vyhrabaná, čím sa ničí nová tráva. Požiadal o vykonanie nápravy. 
 
P. Babič: 
1. Interpeloval Ing. Švajdleníka v otázke ukončenia niekoľkoročnej traumy na hrádzi pri 

Tepličke na Sihoti IV. Táto záležitosť sa rieši etapovite už 4 roky. I. etapa bola vykopanie 
jám pre umiestnenie zábran, II. etapa bola zasypanie jám pre umiestnenie zábran a III. 
etapa bola umiestnenie zábran a dopravných značiek, IV. etapa bola, že ich niekto do rána 
vyhádzal, V. etapa bola, že ich tam znovu osadili a VI. etapa bola, že sa znovu zmenili. 
Autá po hrádzi jazdia veselo i ďalej, pretože zábrana sa dá jednoducho obísť. Požiadal 
Ing. Švajdleníka o urýchlené doriešenie. 

 
2. V tejto súvislosti interpeloval aj mestskú políciu, aby sprísnila reštrikcie v rámci 

prejazdov a jazdy neosvetlených bicyklov po hrádzi. 
 
3. Bolo by dobré, keby sa zastavili ľudia, ktorí jazdia na motorkách pod mestskou vežou. 
 
4. Pripomenul polom z 20.7.2001, na Clementisovej  ulici a pozdĺž hrádze sú dodnes ťažké 

konáre, ktoré sú v korunách stromov, stačí silnejší vietor a tieto konáre spadnú a môže 
dôjsť k poraneniu ľudí. Nevie na koho sa má obrátiť, keďže riaditeľ MHT v tejto oblasti 
nemá kompetencie, ide o majetok Povodia Váhu. Požiadal riaditeľa MHT, či by sa dala 
objednať plošina. 

 
5. Podotkol, že nevie, prečo bola letná plaváreň  otvorená s oneskorením, keď počasie 

vyhovovalo. 
 
6. Požiadal odbor ŽP o stanovisko k situácii na Ul. M. Rázusa, kde vyrástla stavba, ktorá 

znemožňuje prístup k verejnému telefónnemu automatu. 
 
7. TKPA, m.p.o. sa zhostila svojej úlohy v rámci ART FILM-u veľmi dobre, ale priebeh 

recepcie nebol dôstojný a nezodpovedal významu tejto akcie. Ide o to, že pozvánky by 
mali byť v určitom počte a mali by byť dostatočne kontrolované. 

 
 
P. Nebus predložil nasledovné interpelácie v písomnej forme: 
 
„A/ Najskôr pripomeniem moje interpelácie, na ktoré som nedostal odpoveď, alebo sa 
interpelácia nedoriešila, alebo stav pretrváva: 
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1. Interpelácia na MsZ 13.12.2001 (potom 30.4.2002) vo veci Kultúrny dom v mestskej časti 
Opatová – žiadosť o zápis vecného bremena na LV Jednoty podľa uzavretej a stále platnej 
„Hospodárskej zmluvy o združení finančných prostriedkov pri jeho výstavbe“. Zatiaľ sa 
tak nestalo. 

 
2. Interpelácia na MsZ 13.12.2001 bod č. 4 vo veci prehľadného spracovania približných 

príjmov a výdavkov ... podľa jednotlivých mestských častí ... s rozdelením .... Sľúbený 
termín do 31.3.2002 nesplnený! 

 
3. Z odpovede na interpeláciu na MsZ 13.12.2001 bod č. 7 vo veci Technického stavu 

skládky nebezpečného odpadu som sa z písomnej odpovede dozvedel: fi. EHS s.r.o. 
Trenčín si svoju povinnosť odviesť nebezpečný odpad na inú  skládku doteraz nesplnila..., 
premiestnenie tohoto nebezpečného odpadu na najbližšiu vhodnú skládku by mesto 
Trenčín stálo cca 13 – 15 mil. Sk. 
Prosím, ak je to tak, chcem informáciu, ako mesto Trenčín pokročilo vo vymáhaní 
uskutočnenia rozhodnutia Ministerstva ŽP SR, KÚ – ŽP v Trenčíne a OÚ – ŽP 
v Trenčíne? 

 
4. Z odpovede na interpeláciu na MsZ 13.12.2001 bod č. 10 vo veci Vykúpených pozemkov 

údajne za 1500,- Sk a po neuskutočnenej plánovanej výstavbe tým istým ponúknuté späť 
za 150.000,- Sk (podľa informácií ide o p. Smoleka, p. Kuzmu, p. Matuščina – 
Horeblatie), som dostal odpoveď, že sa údaje zisťujú v archíve, dajú sa vypracovať 
znalecké posudky a po získaní týchto potrebných informácií – citujem z listu: „budeme 
ďalej v predmetnej veci konať“. Prosím odpoveď, ako sa konalo? 

 
5. Interpelácia z 25.10.2001 – bod 1b (opakovane mnohokrát, napr. i v zápisnici z rokovania 

11.6.1993 na MsÚ v Trenčíne i s popisom realizácie) vo veci Vybudovania jednoduchého 
cyklistického i pešieho chodníka pod žel. mostíkom na Mlynskej ulici. Prosím, je spôsob, 
ako túto nenáročnú a pritom potrebnú vec vybudovať – bez ďalšej byrokracie? 

 
 
6. Interpelácia z 26.10.2000 bod č. 4 (potom opäť 30.8.2001 bod č. 2 a 25.10.2001 + 

rokovanie na MsÚ) vo veci Poškodeného, ale z hľadiska bezpečnostného i nefunkčného 
oplotenia frekventovanej železničnej trate na Hasičskej ulici v smere od Tatry, teda 
v centre mesta – stav k dnešnému dňu  je opäť rovnaký. Plot by sa mal vybudovať tak, 
ako bol plánovaný. Pýtam sa, je riešenie, alebo sa nájde až po tragédii prechádzajúcich 
(hlavne detí v smere na kúpalisko – atď.)? 

 
7. Interpelácia z 26.10.2000 bod č. 3 (potom opäť 30.8.2001 bod č. 1) – vo veci Farské 

schody – vymaľovať resp. dôvodom je skôr zamaľovať oplzlé  výrazy a nefunkčné 
svietidlá opraviť, alebo ak to  nie je možné, tak ich demontujte. 
Sú to frekventované turistické schody v centre mesta 200 m od MsÚ! Tu som odpoveď 
nežiadal, myslel som si naivne, že sa to urobí aj bez písania. Teraz prosím odpoveď, aký 
je dôvod nechávať to v takomto stave? 
 

8. Interpelácia na MsZ  30.8.2001 bod č. 2 – vo veci Požiarny rozvod  vody v našej mestskej 
časti – znovu som bol požiadaný občanom, ktorý tvrdí, že je minimálne z časti nefunkčný 
– tento krát  prosím odpoveď aj vtedy, ak je v poriadku. 

 

 48



9. Interpelácia z 26.10.2000 bod č. 1d (aj 24.6.1999 – 14 listov) – vo veci Vyčistenia 
Opatovského potoka pretekajúceho našou mestskou časťou (Ul. Potočná + Mlynská), ešte 
si ho nepamätám tak zanedbaný, ako je teraz. Žiadam odpoveď o spôsobe jeho  vyčistenia 
a zabránenia ničenia spevnených brehov od vyrastajúcich náletových drevín. 

 
10. Interpelácia z 26.10.2000 bod č. 1c (aj 24.2.2000 bod č. 3)  - vo veci Plynofikácie a 

vodovodného rozvodu pre už postavené (8) rodinné domy na Opatovskej ceste, pričom už 
v r. 1999 boli  vypracované projektové dokumentácie. V plánovanej trase nie sú žiadne 
majetkovoprávne problémy, no aj tak sa doteraz v tejto veci i napriek sľubom 
nepokročilo! Žiadam pri príprave rozpočtu na r. 2003 o zaradenie týchto prác a odpoveď, 
čo je príčinou. 

 
11. Interpelácia z 9.9.1999 (aj 28.10.1999) – vo veci prašného povrchu okolo farského 

kostola – ktoré je okrem turisticky často navštevovaného miesta i miestom sobášov. I keď 
bolo zadanie vypracované a schválené ešte v r. 1996, potom na r. 2000 bola akcia 
v rozpočte poslancami MsZ schválená a potom zmenou rozpočtu  počas roku 2000 znovu  
vypustená. Doteraz sa nič neurobilo  - žiadam pri príprave rozpočtu na r. 2003 o zaradenie 
týchto  prác a odpoveď o stave veci. 

 
12. Interpeloval som z 29.6.2000 bod č. 4 – vo veci Sprístupnenia ostrova zo strany od Sihote 

premostením kanála lávkou pre bicyklistov a peších v priestore za hydroelektrárňou. I 
napriek viacerým interpeláciám – vec sa nepodarila – žiadam o zaradenie do rozpočtu na 
rok 2003 a odpoveď o stave. 

 
13. Interpelácia z 29.6.2000 bod č. 6 (aj 9.9.1999) – vo veci Opatová kanalizácia v písomnej 

odpovedi (pozri list č.j. 11874/2000-25000) sme sa dozvedeli:  Mesto v 05/00 dalo 
objednávku v sume 600.000.- Sk na HYDROTEAM BL na tzv. II. časť Kanalizácia – 
Opatová“, ďalej v tom istom mesiaci mesto objednalo za 200.000,- Sk u  Hydroconzultu 
BL projekt na Kanalizačné prípojky v Opatovej. V tomto liste sa píše, že TVK, a.s. 
Trenčín požiadala cez program „PHARE“ o poskytnutie 80 mil. Sk Dodnes sa pre 
mestskú časť Opatová v tejto veci prakticky nepokročilo – aký je reálny súčasný stav 
v tejto veci? 

14. Interpeloval som z 24.2.2000 bod č. 6 (aj 28.10.1999) - vo veci Zabezpečenia aspoň 
najjednoduchšieho spôsobu priameho televízneho  prenosu z rokovania MsZ a nič! 

      Občania, aspoň teda tí, ktorí ju dokážu na svojich televízoroch zachytiť, si to prajú, 
postupne by si svoj názor o problémoch  v meste urobili. Mám pocit, že poslanci zvolení 
cez silné  „značky“ sa radšej skrývajú za popularitu svojich celoslovenských  lídrov, 
ktorých občania uznávajú a podľa nich potom i v komunálnych voľbách vlastne volia len 
„značku“ a nie osobu konkrétneho poslanca. 
Opätovne znovu žiadam o priamy prenos zo zasadnutia MsZ tak, ako je to bežné 
v mestách, kde televíziu  už majú, alebo  neskreslené informácie pre občanov nie sú podľa 
vplyvných tohoto MsÚ vhodné?! 

 
 
B/ Nové interpelácie: 
 
1. Výberové konania na MsÚ v Trenčíne – mám veľké pochybnosti o ich  neovplyvňovaní, 

vychádzam pritom z vlastných skúseností. Napr. pýtam si odpoveď: Aký je dôvod, ak 
vyhlásime verejnú súťaž, určíme lehotu na posledný deň aj hodinu (napr. 14.00 h) na 
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doručenie súťažných ponúk od uchádzačov a na otváranie obálok stanovíme termín 
nepochopiteľne až na nasledujúci deň. 
Prečo? 
Čo bráni tomu, aby v posledný deň lehoty určenej na doručenie  ponúk, hneď po piatich 
minútach po stanovenej hodine sa obálky  aj komisionálne otvorili, aj za prítomnosti 
uchádzačov (ktorí ponuky doručili)? Je to praktické, jednoduché aj dôveryhodné! Prečo to 
tu hovorím, no ani ako predseda (po prvýkrát)  komisie určenej na prípravu podkladov 
som tento samozrejmý a aj  logický postup nedokázal presadiť. 
 

2. Pre obraz o kvalite projektových dokumentácií vypracovávaných  pre mesto, výberových 
konaní resp. verejných súťaží, by stačilo urobiť prehľad za toto posledné volebné obdobie, 
kde by bol ku  každej realizovanej akcii uvedený: 
- celkový rozpočtovaný náklad diela podľa vypracovanej projektovej dokumentácie 

(ktorá bola záväzným podkladom k výberu najlepšieho uchádzača) od projektanta 
- celkové náklady a termín ukončenia diela uvedené v ponuke už vybratého uchádzača 
- celkové náklady po kompletnom ukončení diela t.z. cena vrátane naviac prác a 

skutočný termín ukončenia diela. 
O takýto prehľad žiadam. 
Ak robíme kvalitný výber alebo kvalitnú verejnú súťaž a vyberieme z ponuky viacerých 
uchádzačov ponuku najvýhodnejšieho uchádzača, musí byť pravidlom (výnimky sú 
možné), že v zmluve dohodnutá konečná cena a termín kompletného diela je zhodná 
s ponukou vybratého uchádzača a potom aj so skutočnosťou, preto sme ho asi vybrali. 
Ak to tak nie je, je to signál nekvalitnej práce projektanta, jeho objednávateľa alebo 
výberu zhotoviteľa. 
 

1. Pýtam sa, aký je dôvod pre neriešenie podchodu pre chodcov cez cestu a žel. trať na konci 
sídliska Pred poľom – pokiaľ sa  nemýlim, bol už vypracovaný aj projekt? Je to miesto 
pre chodcov veľmi nebezpečné a už i s tragickou nehodou. Zároveň prosím o informáciu, 
v akom štádiu sú prípravné práce.“ 

 
 
 
 
Ing. Mažár podotkol, že by vzhľadom k tomu, že práve odzneli niektoré závažné skutočnosti 
v interpelácii p. Nebusa rad vedel konkrétne, kedy odmietli na MsÚ otvárať obálky vtedy, 
keď je doba zhodná s predložením, pretože to ukladá zákon.  
 Podotkol smerom k p. Nebusovi, že ako predseda komisie je za toto zodpovedný práve 
on a nikto iný, pretože on zodpovedá pri vyhodnotení za celý priebeh verejného obstarávania 
a ako predseda predkladá návrh primátorovi na uzatvorenie tohoto konania. Je mu ľúto, že si 
p. Nebus ako predseda komisie nevedel urobiť poriadok s tými, ktorí mu podliehali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Žiška, v.r.     JUDr. Ľudmila Štefániková, v.r. 
    primátor       prednostka 
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mesta Trenčín     Mestského úradu v Trenčíne 
 
 
Dňa: 15.07.2002     Dňa: 12.07.2002 
 
 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
Ing. Peter Klapita, v.r. 
Dňa: 11.07.2002 
 
 
p. Tibor Migaš, v.r. 
Dňa: 12.07.2002 
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Beniačová 
V Trenčíne, 10.07.2002 
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