
Z Á P I S N I C A 
 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 27.10.2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 22 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci:  

Ing. Ján Bezák – prišiel neskôr 
 MUDr. Pavol Sedláček 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov:  

p. Martina Barčáka a MUDr. Petra Hlavaja 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov:  
p. Oľgu Löbbovú a RNDr. Jozefa Mertana 

  
 
Ing. Róbert Lifka navrhol za overovateľov  zápisnice a uznesení poslancov p. Oľgu 
Löbbovú a p. Janku Fabovú. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 11 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania neschválilo návrh Ing. Róberta Lifku. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  18 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania schválilo pôvodný návrh na overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov 
v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
 
 
 
 
 



Program: 
 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
 

2. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
 
3. Majetkové prevody  

 
4. VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2005 
 
5. Návrh zadania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trenčín 

 
6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Trenčín 

 
7. Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 

 
8. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, 

Trenčín zo siete škôl a školských zariadení 
 

9. Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie životného prostredia 
a dopravy MsZ v Trenčíne z radov občanov 

 
 

10. Interpelácie poslancov MsZ 
 

 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler, primátor mesta navrhol doplniť majetkové prevody o bod 3AB – Predaj bytov.  
  
Ing. Krátky navrhol stiahnuť body 3C a 3I – nebola splatená zábezpeka.  
 
Ing. Celler stiahol body 3C a 3I z programu, nakoľko neboli splnené príslušné náležitosti.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predložený program s doplnkom.  
 
 
 
K bodu 2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom 2.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne. 
/Uznesenie 599/ 
 
K bodu 3A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín



 
Ing. Krátky, člen MsR,  predložil materiál pod bodom 3A. 
 
Ide o : 
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2393,  
v k.ú. Trenčín, nasledovne: 
* Ing. Jaroslav Siebert a manž. Ľubica, rod. Majerská 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu (10,9 m2) ........................................................................... 38,- Sk 
* Miroslav Pacas a manž. Alena , rod. Maláková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2  
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................. 42,- Sk  
* Andrej Dobranský a manž. Mária, rod. Sečkárová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk  
* Augustín Ďurčo a manž. Iveta, rod. Kulliffayová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk  
* Ladislav Adamčík a manž. Ľudmila, rod. Krajčiová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2  
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) ....................................................................  42,- Sk  
* Peter Koiš a manž. Dana, rod. Krchňavá 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................. 42,- Sk 
* Marián Machara a manž. Alena, rod. Breznická 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmera 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmera 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Peter Rosenberg a manž. Dana, rod. Suchánková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmera 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
 
 
* Miroslav Blažo a manž. Eva, rod. Kršaková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 



parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
* Pavol Miškech a manž. Anna, rod. Boženíková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Miroslav Truhlík a manž. Renáta, rod. Rutová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ................................................................  42,- Sk 
* František Kadlíček a manž. Helena, rod. Chorvatovičová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Peter Síkora a manž. Mária, rod. Krajčová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Pavol Sedlár a manž. Marta, rod. Zavališová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2  
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Ing. František Lobotka a manž. Andrea, rod. Gluchová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) .................................................................  42,- Sk 
* Ing. Michal Hučko a manž. Katarína, rod. Biesiková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) ..................................................................  38,- Sk 
* Pavol Beták a manž. Helena, rod. Robotová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
 
 
 
 
* Ing. Peter Bustin a manž. Ing. Jozefína, rod. Ráczová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 



parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 68/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
za celkovú kúpnu cenu ( 11,1 m2) ................................................................  39,- Sk   
 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  
pozemkov pod bytovým domom 
 
2/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Halalovka, súp. č. 2393,  
v k.ú. Trenčín, nasledovne: 
* František Janovský a manž. Ing. Beáta, rod. Solníková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Peter Jančík a manž. Janka, rod. Peržeľová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Ondrej Malych a manž. Jana, rod. Valovičová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk 
* Jozef Gabriš a manž. Zuzana, rod. Šikudová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Ing. Tibor Magdolen a manž. Ing. Jana, rod. Miklošová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Peter Mjartan a manž. Milena, rod. Paločková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Ing. Jozef Tadlánek a manž. Danka, rod. Kozicová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk 
 
 
* Augustín Kubík a manž. Kamila, rod. Sirotná 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 



za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Ladislav Opačitý a manž. Ing. Marcela, rod. Šebáňová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Jaroslav Nádasky a manž. Anna, rod. Samáková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* RNDr. Marta Števanková, rod. Slašťanová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk 
* Ivana Koreňová, rod. Vidová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Ing. Martin Obert 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 74/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (12 m2) .....................................................................  42,- Sk 
* Ružena Volovárová, rod. Andrejová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
* Danka Bacovská, rod. Vašíčková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 3,9 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 73/3371-ín, čo predstavuje 4 m2 
za celkovú kúpnu cenu (11,9 m2) ..................................................................  42,- Sk 
* Magda Staňová, rod. Urbánková 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
 
 
 
 
* Marián Uhlík 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 



* Ing. Viera Páleníková, rod. Havalová 
parc.č. 2315/44 zast. plocha o výmere 184 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,7 m2 
parc.č. 2315/45 zast. plocha o výmere 181 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
parc.č. 2315/46 zast. plocha o výmere 183 m2 v podiele 67/3371-ín, čo predstavuje 3,6 m2 
za celkovú kúpnu cenu (10,9 m2) .................................................................  38,- Sk 
 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod bytovým domom. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, schválilo odpredaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie  č. 600/ 
 
 
 
K bodu 3B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR,  predložil materiál pod bodom 3B. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 2108/725 zastavaná 
plocha o výmere 131 m2, odčlenená GP č. 118/05 vypracovaným zo dňa 19.9.2005, z parc.č. 
2108/127 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Jozefa Holúbka 
a manž. Agnesu rod. Mikovú, za účelom skompletizovania pozemku,  za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................32.750,- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie  č. 601/ 
 
 
 
K bodu 3D. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3D. 
 
Ide o:  
- predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín parc.č. 2108/373 zastavaná plocha 
o výmere 47 m2, parc.č. 2108/375 zastavaná plocha o výmere 14 m2, parc.č. 2108/660 
zastavaná plocha o výmere 6 m2, novovytvorená parc.č. 2108/722 zastavaná plocha o výmere 
179 m2 a novovytvorená parc.č. 2108/73 zastavaná plocha o výmere 277 m2, odčlenené GP č. 
31041833-044-05, vypracovaným dňa 8.6.2005, z parc.č. 2108/73 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Daniela Drnáka a manž. Martu rod. Kubáňovú, 
obaja bytom Pod Brezinou 51, Trenčín, za účelom skompletizovania pozemkov, za cenu 300,- 
Sk/m2. 
Celková výmera predstavuje 523 m2. 
Celková kúpna cena predstavuje........................................................................156.900,- Sk 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie  č. 602/ 
 
 
 
K bodu 3E. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o:  
- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2108/190 zastavaná plocha o výmere 
60 m2, zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, pre Štefana Šupáka 
v podiele ½-ica a Zlaticu Šulekovú rod. Horňáčkovú v podiele ½-ica, za účelom 
skompletizovania pozemku, za cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ..........................................................15.000,- Sk  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie  č. 603/ 
 
 
 
K  bodu 3F. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3F. 
 
Ide o: 
1/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/7 ostatná plocha o výmere 80 
m2 a parc.č. 3592 ostatná plocha o výmere 140 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti, pre Ladislava Sopku a manž. Annu rod. Konečníkovú, obaja bytom 
Soblahovská 59, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .........................................................................110.000,- Sk 
 
2/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/5 ostatná plocha o výmere 
141 m2 a parc.č.3589 ostatná plocha o výmere 155 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Michala Michaláka a manž. Žofiu rod. Adamjákovú, 
obaja bytom Soblahov 576, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .........................................................................148.000,- Sk 
 
3/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/4 ostatná plocha o výmere 
154 m2 a parc.č. 3588 ostatná plocha o výmere 142 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Štefana Pitľaniča a manž. Veroniku rod. Adamjákovú, obaja 
bytom Kukučínova 17, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 
je využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................148.000,- Sk 
 



4/ predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3375/3 ostatná plocha o výmere 
161 m2 a parc.č. 3587 ostatná plocha o výmere 135 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v celosti, pre Ing. Petra Takáča a manž. Jarmilu rod. Lukačovičovú, obaja 
bytom Osloboditeľov 1, Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, 
ktorý je využívaný ako záhrada, za cenu 500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................148.000,- Sk  
 
Ing. Lifka poznamenal, že v materiáloch nie uvedené, že boli prerokované vo finančnej 
a majetkovej komisii. Bolo by dobré, keby bolo zdôvodnené, čo robíme. Je známe, že o 
kúpu týchto pozemkov mal záujem p. Repka za cenu 1 500 ,- Sk/m2. Tým, že predávame 
tento majetok záhradkárom a nebolo vyhovené inému záujemcovi, stráca mestský rozpočet 
1 100 000 Sk,-. 

 
Ing. Krátky vysvetlil, že p. Repka mal záujem o tieto pozemky pre komerčné využitie 
a mestu ide o zachovanie záhradiek. 

 
Ing. Celler doplnil, že v danej lokalite sú pozemky určené ako zeleň a nie na zástavbu. 

 
Ing. Lifka doplnil informáciu tým že, táto „subzóna“ nie je bližšie definovaná -  
v územnotechnickom pláne je táto plocha rovnaká ako  pri parkoviskách. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie  č. 604/ 
 
 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR predložil materiál pod bodom 3G. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce - pozemku  parc.č. 44/6 zastavaná plocha s výmerou 
110 m2, odčlenená z pôvodnej parcely č. 44/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín  Miroslavovi Janišovi, Trenčín, spoluvlastnícky podiel 1/3-ina, Zuzana Janišová, 
Trenčín spoluvlastnícky podiel 1/3 – ina,  Eva Janišová, Trenčín spoluvlastnícky podiel 1/3 – 
ina za účelom scelenia parciel  za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................…  27.500,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo odpredaj  
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  605/ 
 
 
K bodu 3H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3H. 
 
Ide o:  



- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici parc. č. 1442/30, zast. 
plocha vo výmere 1709 m2, odčleneného z parc. č. 1442/1, zast. plocha vo výmere 22381 m2, 
geometrickým plánom č. 115/05 zo dňa 12.09.2005 pre Ing. Ľuboša Mrníka s manželkou za 
účelom výstavby sídla firmy  
za cenu        ....           800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena        .... 1 367.200,- Sk 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 606/ 
 
 
K bodu 3J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3J. 
 
Ide o:  
- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1506/9, zast. plocha vo výmere 
262 m2 pre ESON, spol. s r. o. Trenčín za účelom kompletizácie pozemkov pre výstavbu 
domu služieb   
za kúpnu cenu        ....    800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     ....    209.600,- Sk. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  607/ 
 
 
K bodu 3K. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3K. 
 
Ide o:  
- predaj pozemku v k.ú. Mojtín – E-KN parc.č. 10121 s celkovou výmerou 619 m² v podiele 
1/384-ina, t.j. 1,61 m², pre Ing. Petra Krchňavého a manž. Alenu, rod. Porubanovú, za účelom 
kompletizácie pozemkov po zápise ROEP k.ú. Mojtín do katastra, za kúpnu cenu 20,- Sk/m².     
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 32,Sk. 
 
Ing. Lifka požiadal o zjednodušenie vnútorných smerníc na odpredaj takéhoto majetku, 
nakoľko ide o malé položky, treba to robiť napríklad raz za pol roka jednorazovo.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za chválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č. 608/ 
K bodu 3L. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3L 
 
Ide o:  



- zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 2.398 m2 
- parc.č. 143/2 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 720 m2 
- parc.č. 143/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 301 m2 
- parc.č. 153/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2  
- parc.č. 152 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2 
- parc.č. 148/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2 
- parc.č. 147 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2 
- parc.č. 146/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 
- parc.č. 146/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 
- parc.č. 146/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 
- parc.č. 144/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2 
- parc.č. 151 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2 
- parc.č. 148/2/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 
- parc.č. 148/2/2 ostatná plocha  o výmere 16 m2 
- parc.č. 145/1/1 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 99 m2 
- parc.č. 145/1/2 ostatné plochy o výmere 42 m2 
- parc.č. 145/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 

 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
 za 
pozemky v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 2.378 m2 

- parc.č. 118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 
- parc.č. 119/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2 
- parc.č. 119/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 
- parc.č. 120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m2 
- parc.č. 121/1 ostatné plochy o výmere 411 m2 
- parc.č. 165 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 
- parc.č. 166 záhrady o výmere 802 m2 
- parc.č. 184 záhrady o výmere 228 m2 
- parc.č. 185 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2  

 
zapísané na LV č. 2941 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v celosti 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre juhovýchodný obchvat mesta 
s prekládkou cesty I/61  a rekonštrukciou križovatky na ceste II/507. 
   
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo zámenu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č. 609/ 
 
 
K bodu 3M. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku mesta 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3M. 
 
Ide o:  
 



A / Zámenu nehnuteľností : pozemkov parcela č. 321/18 o výmere 367 m2 a parcela č. 321/75 
vytvorená GP č. 36335924-105-05 o výmere 3484 m2, o celkovej výmere 3951 m2,  k.ú. 
Trenčianske Biskupice vo vlastníctve Ing. Juraj Hudý s manž. za pozemky parcela č. 
2108/430 o výmere 1354 m2, 3487/12 o výmere 2436 m2 a parcela č. 2108/723 o výmere 161 
m2 o celkovej výmere 3951 m2 , k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín bez finančného 
vyrovnania 
 
B / Zámenu nehnuteľností : pozemku parcela č. 321/7 o výmere 1175 m2  vytvorená GP č. 
36335924-105-05, k.ú. Trenčianske Biskupice vo vlastníctve Ing. Juraj Hudý s manž. za 
pozemok parcela č. 1675/100 o výmere 894 m2, k.ú. Trenčín vytvorená podľa GP č. 
36335924-105-05 vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
Uzatvorenie zámennej zmluvy bude viazané na platné územné rozhodnutie stavby : 
Príjazdová cesta k parc.č. 2114. Zámena pozemkov bude realizovaná s finančným 
vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín za lesný porast na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín podľa znaleckého posudku.  

 
  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č. 610 / 
 
  
 
K bodu 3N. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku mesta 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
- zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním, v k. ú. Trenčín :   zámenu  parcely č. 
2121/4 vo výmere 1312 m2 a pozemku parcela č. 2121/1 vo výmere 1225 m2 vo  vlastníctve 
Mesta Trenčín za pozemok parcela č.2169 vo výmere 1312 m2 v spoluvlastníctve Ing. 
Štefana Závadinku v 4/6 – nách, Kvetoslava Závadinková v 1/6 – ine, Magdaléna 
Jandová v 1/6- ine s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín vo výške 637.500,- 
Sk      
 
  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo zámenu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 611/ 
  
 
 
 
 
 
K bodu 3O. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku mesta 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o:  



- zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a SR - Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v Trenčíne v k. ú. Trenčín : 
A/ nehnuteľnosti Mesta Trenčín: 
1. pozemky parc. č. 1902/62, zast. plocha vo výmere 22 m2 a parc. č. 1902/63, zast. plocha   

vo výmere 1901 m2, spolu vo výmere 1923 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 
1774,- Sk/m2, spolu hodnota 3.411.402,- Sk, 

2. spevnené plochy vo výmere 395 m2 na pozemkoch parc. č. 1902/62 a parc. č. 1902/63 v 
hodnote podľa znaleckého posudku 600,- Sk/m2, spolu hodnota 237.000,- Sk,  

3. vegetačné úpravy na výmere 1337 m2 pozemku parc. č. 1902/63 spolu v hodnote 
2.155.500,- Sk, 

nehnuteľnosti spolu v hodnote  5. 803.902,- Sk     
za  
B/ nehnuteľnosti SR - Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne :  
1. budova súp. č. 1052 na pozemku parc. č. 217, 
2. garáž bez súp. č. na pozemku parc. č. 218/1, 
3. pozemok parc. č. 217, zast. plocha vo výmere 237 m2. 
4. pozemok parc. č. 218/1, zast. plocha vo výmere 542 m2, 
5. pozemok parc. č. 218/2, záhrada vo výmere 790 m2, 
  výmera pozemkov spolu 1569 m2, v hodnote podľa znaleckého posudku 2.523,- Sk/m2,  
nehnuteľnosti spolu v hodnote podľa znaleckého posudku  5.300.000,- Sk. 
 
Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 
 
Ing. Lifka požiadal o vysvetlenie, či sú vegetačné úpravy na základe znaleckého posudku, 
alebo na základe účtovnej hodnoty. 
 
Ing. Celler  vysvetlil, že finančné ocenenia sú na základe účtovnej hodnoty a budú vykonané 
na jar. 
 
Ing. Lifka položil otázku, či mesto  plánuje zbúrať budovu KRPZ v súvislosti s Auparkom. 
 
Ing. Celler odpovedal, že  je otázka, či bude zbúraná nie kvôli Auparku, ale kvôli riešeniu 
križovatiek pod mostom a dopravnému riešeniu juhovýchodného obchvatu. Je možné, že ju 
bude treba zasanovať, ale nie je to definitívne, záleží od vydaného územného rozhodnutia. Je 
nevyhnutné mať ju k dispozícii, aby sme mohli vyriešiť dopravu. 
 
Ing. Lifka vyslovil názor, že vraciame do štátneho rozpočtu financie, ktoré sme dostali. 
Budova sa bude asanovať, dotujeme spätne takto štátny rozpočet. 
 
Ing. Celler  reagoval,  že nedotujeme  štátny rozpočet, získavame na tom,  budovu bude  
asanovať investor. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania,  
schválilo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  612/ 
  
 
K bodu 3P. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín



 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3P. 
 
Ide o: 
 - odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorenej parcely č. 3488/48,  
zastavané plochy o výmere  920  m2, podľa geometrického plánu č.31321704-495/2005 na  
obnovenie pôvodnej právnej parcele č. 2229/2 parcely registra C č. 3488/48-49 
Pôvodná parcela č.2229/2 zapísaná na LV č.8322 , vlastníci :  
1. Adame Ján, Poľná 767/3, Trenčín,                           spoluvlastnícky podiel :1/2- ica 
2. Letaši Branislav, Ing., Prievozská 19, Bratislava,     spoluvlastnícky podiel :1/6- ina 
3. Letašiová Andrea , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina    
4. Letašiová Daniela , Furdeková 2, Bratislava,            spoluvlastnícky podiel :1/6- ina    

za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod komunikáciou na Východnej ul. 
za dohodnutú kúpnu cenu  500,-  Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje  .................................................................. 460.000,- Sk 
 
Ing. Česal sa vyjadril, že je to podivuhodná transakcia. VMČ Juh vydal stanovisko 
 27.6.2005. VMČ Juh sa schádza prvý pondelok v mesiaci – teoreticky to mohlo byť aj 
7.6.2005. Predmetná komunikácia bola vybudovaná pred rokom 1989, patrila štátu a následne 
prešla do vlastníctva mesta. Ak by žiadal každý poteciálny vlastník podielov pod 
komunikáciou vyrovnanie svojich majetkov, tak  otvárame „pandorinu skrinku“, pretože 
dohodnutá kúpna cena je 500,-Sk/m2 – vlastníci pozemkov pod KIA MOTORS by mohli 
zblednúť závisťou. 
 
Ing. Celler  informoval, že pod komunikáciami sa pozemky už takto vysporiadali práve pod 
Juhom, pozemky sme prevzali, štát ich nemal vysporiadané. My sa nemôžeme zbaviť tejto 
zodpovednosti, pretože sú tu reálni vlastníci, ktorí ich majú zapísané na LV a nie je iná šanca, 
ako sa postupne vysporiadavať s týmto stavom. 
 
Ing. Česal podotkol, že pozná subjekt, ktorý čaká na toto a bude žiadať niekoľko miliónov, 
možno desiatok miliónov korún za takéto vysporiadanie. 
 
Ing. Krátky reagoval, že sú dve možnosti - tá ktorú teraz navrhujeme, alebo výmena 
pozemku, ale zodpovednosti sa nezbavíme. 
 
Ing. Lifka vyjadril súhlas s Ing. Česalom. Ešte je jedna možnosť - meniť ich za odpustenie 
daní, lebo cena bude narastať a mesto nebude mať vysporiadanú štruktúru. Je potrebné cesty 
a priestranstvá vysporiadať. 
 
MUDr. Szép sa vyjadril, že buď sa budeme chovať slušne alebo inak. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 sa zdržali hlasovania,  
schválilo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 613/ 
 
 
 
K bodu 3R. Návrh na kúpu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 



 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3R. 
 
Ide o: 
- zámer kúpy majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – stavebného objektu SO 13.1.2. – 
Okružná križovatka na ceste I/61 – časť stavby mimo štátnej cesty I/61 v správe Mesta 
Trenčín  v zmysle vydaného Stavebného povolenia č. SOcÚ-415/2005/Va MsÚ-37907/2005 
od stavebníka Slovakia Max, a.s. Trnava na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o 
kolaudácii stavby v hodnote podľa znaleckého posudku a následného schválenia tohto 
majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 

 
Ing. Krátky  poznamenal, že to považuje za koncepčné riešenie, ako podiel mesta na 
investíciách do štátnych ciest, aby sme mali bezpečnú a priechodziu dopravu v meste Trenčín. 
 
Ing. Celler  informoval, že investícia je v rozsahu investície prináležiacej mestskej 
komunikácii. 
 
Ing. Lifka podotkol, že cit: „ zdá sa mi to ako bianco šek, vieme sa baviť aspoň rámcovo 
o tejto cene?“ 
 
Ing. Celler  reagoval, že v predloženom  materiáli je uvedené, že cena bude predmetom  
ďalšieho rokovania MsZ. 
 
Ing. Krátky  upresnil, že cena je  odhadom cca.  6 až 8 mil.  Sk. 
 
Ing. Lifka  navrhol, že by bolo vhodné aspoň takúto informáciu dať do materiálu. Výstavbe 
MAX–u sa potešil. Poukázal, že keď súkromný investor  kúpi nejaký pozemok, externalitou 
toho sú aj vynútené investície. Podmienkou toho bolo postavenie kruhového objazdu, ktorý je 
verejným statkom občanov Trenčína. Občania ho zaplatia nepriamo v cenách v supermarkete. 
Znižujeme náklady investora bez toho, aby sme robili výberové konanie, napr. na časť 
obchvatu, favorizujeme generálneho dodávateľa, ktorý si môže viac vyžiadať za  MAX. 
Následne vyjadril nesúhlas s názorom Ing. Krátkeho. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 3 proti,  schválilo zámenu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 614/ 
 
 
 
 
 
K bodu 3S. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3S. 
 
Ide o:  
- kúpu nehnuteľností v k.ú. Zatovce – pozemky: 

- parcela č. 1902/4 orná pôda o výmere 1066 m2 
- parcela č. 1902/5 orná pôda o výmere 885 m2 



- parcela č. 1902/6 orná pôda o výmere 704 m2 
- parcela č. 1902/7 orná pôda o výmere 525 m2 
- parcela č. 1902/8 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/9 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/10 orná pôda o výmere 612 m2 
- parcela č. 1902/11 orná pôda o výmere 613 m2 
- parcela č. 1902/20 orná pôda o výmere 668 m2 

spolu výmera .................................................. 6.297 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 2786 ako vlastník ONE LINE, s.r.o., Nám. Martina Benku 2/A, 
Bratislava v celosti za dohodnutú kúpnu cenu 1.100,- Sk/m2 za účelom prípravy územia 
pre výstavbu rodinných domov. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................6,926.700,- Sk  
 
Ing. Lifka požiadal o informáciu k  predmetnému materiálu  - aká je výmera  22 domov? 
 
Ing. Celler  informoval , že to ešte nie je upresnené. 
 
Ing. Lifka chcel poukázať na to,  že výmera  22 domov  je nad  cca. 9 000  až  13 000 m2. 
Mesto Trenčín nakupuje už tretíkrát, pokiaľ má byť zachovaná zásada prezentovaná 
v rokovaniach primátora s občanmi časti  Orechové, o rovnakej výmere  a kvalite 
vymenených  pozemkov, prekračujeme počet m2 pre domy. 
 
Ing. Celler   informoval, že pri  kúpe pozemkov  pri vodnom zdroji to bolo do 1 ha, všetky 
zostatkové nové pozemky budú v budúcom roku po definitívnom výbere občanov mestom 
odpredané. 
 
Ing. Krátky uviedol, že  musíme hovoriť, čo sa týka komunikácii a  prístupových ciest 
k domom o 1/3 – ne rozlohy naviac, nie je to jednoducho iba 600 alebo 800 na 1 dom. 
 
P. Babič vyjadril názor, že predbiehame udalosti. Nie je zmluva o konečnom riešení,  iba 
dohovory. Nedoriešená je Ul. Jasná. Materiál považuje za bezpredmetný. 
 
Ing. Celler  uviedol, že rokovania vedie on, ľudia definitívne nemajú ešte vybrané pozemky. 
Čo sa týka Ul. Jasná, modernizáciou železničnej trate nedochádza k asanácii, v prípade 
rozpracovania projektu  prebehnú ďalšie rokovania.  
 
Ing. Lifka požiadal o informáciu, kde sú zápisnice z rokovaní  MsÚ  s dotknutými občanmi. 
 
Ing. Celler odpovedal, že  všetci zúčastnení majú záznamy z rokovaní. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania  schválilo kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  615/ 
 
 
 
K bodu 3T. Návrh na zmenu  časti unesenia MsZ č. 380  zo dňa 28.10.2005 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3T. 



 
Ide o:  
- zmenu časti uznesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2004 bod XXXI., ktorým bol schválený 
odpredaj nehnuteľného majetku – nebytového priestoru (minimarket) nachádzajúceho sa na 
prízemí obytného domu súp.č. 2451, or. č. 33, 35 Ul. M. Bela, podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu v rozsahu 390/2535 a spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 390/2535 na 
pozemku parc.č. 2237/23,  zapísaného na LV č. 6337, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
FVM združenie 
za kúpnu cenu určenú ZP č. 196/2004            4.000.000,- Sk 
 
Zmena sa týka: 
Kupujúceho predmetného nebytového priestoru z FVM združenie na  
Milan Valigurský, v podiele 130/2535 
Jaroslav Martiš, v podiele 130/2535 
Vladimír Fabo, v podiele 130/2535 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania,   
schválilo zmenu časti unesenia MsZ č. 380 zo dňa 28.10.2005. 
/Uznesenie č.  616 / 
 
 
 
K bodu 3U. Návrh 1. na zrušenie uznesenia MsZ č. 174 z 24.10.2002 
                2. na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3U. 
 
Ide o: 
 
1. z r u š e n i e  uznesenia MsZ č. 174 zo dňa 24.10.2002, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo 
predaj nehnuteľností v k. ú. Opatová - dom súp. č. 84 na  pozemku parc. č. 776, zast. pl. vo 
výmere 62 m2 a pozemok parc. č. 782, záhrada vo výmere 268 m2 nachádzajúcich sa na 
Potočnej ulici pre Vladimíra Jánošku a Alžbetu Černekovú, každého v 1/2 za účelom 
zabezpečenia si bývania. 
Celková kúpna cena                                                                                . . . .    114.000,- Sk. 
 
 
 
2. p r e d aj  nehnuteľností v k. ú. Opatová: dom súp. č. 84 s príslušenstvom, ktorými sú 
studňa a komora bez súp. č., nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 776, pozemok parc. č. 776, 
zast. plocha  vo výmere 62 m2 a pozemok parc. č. 782, záhrada vo výmere 268 m2, spolu 
výmera pozemkov 330 m2 pre Alžbetu Černekovú za účelom zabezpečenia si bývania. 
Celková kúpna cena                                                                                 
 
Ing. Lifka  navrhol, že k materiálu predkladanému na zasadnutí MsZ, by bolo vhodné 
priložiť kópiu uznesenia, ktoré sa mení. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním, 22 za zrušilo uznesenie MsZ č. 
174 z 24.10.2002 a schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č.  617/ 
 
 
 
K bodu 3V. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č.553 bod II., zo dňa 30.6.2005
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3V. 
 
Ide o:  
- zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 553 bod II. zo dňa 30.06.2005, 
ktorým zverilo v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  
predpisov  a  v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  
Trenčín v správe mestských organizácií, schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  
Trenčíne  dňa  30.04.2002 uznesením  č.  69,   s účinnosťou od 01.07.2005, nehnuteľný 
majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín : 
investičnú akciu - stavbu „MŠ ul. Orechovská Trenčín – plynofikácia a ústredné kúrenie“ 
v obstarávacej hodnote  ................................................................................... 582.240,50 Sk,  
zahrňujúcej len hodnotu projektovej dokumentácie a geodetických prác. 
 

Zmena sa týka : 

1/ rozšírenia predmetu zverenia, ktorý zahŕňa hodnotu projektovej dokumentácie, 
geodetických prác a riešenie dopravného značenia počas realizácie stavby, 
 
2/ obstarávacej hodnoty stavby, ktorá sa mení z 582.240,50 Sk, na 586.240,50 Sk 
 
Ing. Lifka  navrhol, že na čiastky ako 4 000,- Sk  by mali byť urobené  jednoduchšie 
smernice mali by sa schvaľovať  „am blok“. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zmenilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 553 bod II zo dňa 30.6.2005, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 618/ 
 
 
 
 
K bodu 3X. Návrh na vyňatie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy 

m.r.o. Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín 
 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3X. 
 
Ide o: 
- vyňatie zo správy m.r.o. Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín, s účinnosťou od 
01.10.2005 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, 
ktorý bol zverený do správy m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín, 
uznesením MsZ v Trenčíne č. 241 zo dňa 28.11.2002 nasledovne:  
 
- hnuteľný majetok v hodnote: 80.109,46 Sk 

 z toho: 
 Drobný hmotný majetok do 500,- Sk v hodnote:      4.674,00 Sk 
Drobný hmotný majetok nad 500,- Sk v hodnote:          59.555,46 Sk 
Hmotný investičný majetok v hodnote:  15.880,00 Sk 

Návrh je v súlade s PHSR 
  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo vyňatie hnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.r.o. Centrum voľného času, 
Východná 9, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  619/ 
 
 
 
K bodu 3Z. Návrh na vyňatie majetku Mesta Trenčín zo správy MHSL ,m.r.o. 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Z 
 
Ide o: 
- vyňatie zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., sídlo Soblahovská 65,                  
912 50 Trenčín nasledovný majetok: 

kotolňa – budovu a technologické zariadenie kotolne v objekte Mestského 
hospodárstva a správy lesov m.r.o., Ul. Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, v obstarávacej 
hodnote 4 680 000 Sk, v zostatkovej hodnote 3 062 280 Sk k 31.10.2005 , s účinnosťou od 
1.11.2005. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za vyňalo majetok Mesta 
Trenčín zo správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  620/ 
 
 
 
 
K bodu 3Ž. Návrh: 
                               1. na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie                    
nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných                    
vodovodov a verejných kanalizácií 

                   2. na zrušenie uznesenia  MsZ v Trenčíne číslo: 167 zo dňa        
25.10.2001,168 zo dňa 25.10.2001, 251 zo dňa 28.11.2002, 406 zo dňa 16.12.2004, podľa 
predloženého návrhu 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ž. 
 



Ing. Lifka navrhol, že by bolo vhodné, aby bolo k predkladanému materiálu pripojené 
pôvodné uznesenie, pretože prevažná väčšina ľudí sa v materiáli neorientuje. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 
nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií a zrušilo uznesenia  MsZ v Trenčíne číslo: 167 zo dňa 
25.10.2001,168 zo dňa 25.10.2001, 251 zo dňa 28.11.2002, 406 zo dňa 16.12.2004, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.  621/ 
 
 
K bodu 3Y. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Sociálnych 

služieb mesta Trenčín, m.r.o.  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Y. 
 
Ide o:  
- zverenie do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., sídlo Piaristická 42, 911 01 
Trenčín,  IČO 36124702, nehnuteľný majetok Mesta Trenčín – objekt Detských jaslí , Ul. 28. 
októbra, 911 01 Trenčín, s účinnosťou od 01.01.2006, v obstarávacej hodnote 2 070 688,- Sk.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zverilo nehnuteľný majetok 
Mesta Trenčín do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.  622/ 
 
 
K bodu 3W. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 10 bod I. zo dňa 

25.3.1999 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3W. 
 
Ide o: 
 
1. zmenu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v platnom znení a  s príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení,  

v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, 
schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113 a so 
Zásadami stanovovania hodnoty nepeňažných vkladov do TVK, a.s. 

a v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka 
v platnom znení,  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 10 zo dňa 25.03.1999 v bode 1., 
ktorým schválilo : 

a) vklad nepeňažného majetku Mesta Trenčín do akciovej spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, Farská 1, Trenčín pozostávajúceho z časti majetku na základe 



rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4763/1997-420 zo 
07.08.1997 a rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 7292/1998-
420 zo 23.10.1998, v hodnote podľa § 171 ods. 3 Obchodného zákonníka. 

b) vklad majetku Mesta Trenčín do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie vo výške 259 667 116,-Sk podľa inventúrneho zoznamu k 31.12.1998, 

tak, že ho 

2.   d o p ĺ n e n i e   o text, uvedený v prílohe tohto návrhu. 
           Príloha
 
            Návrh na uznesenie k vkladu majetku Mesta Trenčín ako nepeňažného vkladu 
do základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. :  
 
           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

s c h v a ľ u j e 
 

vklad majetku mesta Trenčín,  ako nepeňažného vkladu do Základného imania 
akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne v 
nasledovnej špecifikácii majetku: 
 
1. spoluvlastnícky podiel vo výške 1/33 k celku na nehnuteľnostiach zapísaných : 

1.1 v k.ú. Nemšová na LV č.924 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo        Charakteristika stavby 
Bez súp.č.              1234/6  prevádz.budova 
Bez súp.č              1234/7  strojovňa 
Bez súp.č              1234/8  chlórovňa 
Bez súp.č.              1234/9  akumulačná nádrž 
Bez súp.č                1234/10  šachta 
Bez súp.č               1234/11  šachta 
Bez súp.č.               1234/12  šachta 
Bez súp.č               1234/13  šachta 
Bez súp.č               1234/14  šachta 
Bez súp.č.               1234/15  šachta 
Bez súp.č               1234/16  šachta 
Bez súp.č              1908/4  vodomerný objekt 
526               1975/3  vodojem 

    
 1.2  v k.ú. Horné Bzince, obec Bzince pod Javorinou na LV č.381 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby             

Bez súp.č           3420/5   šachta 
Bez súp.č           3422/3   šachta 
703           3613/3   vodojem 
Bez súp.č           3613/4   šachta 

 
   1.3 v k.ú. Čachtice na LV č.3267 ako:

Stavba 



      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 
  
  

Bez súp.č                  3238/2         vodojem

      
   1.4 v k.ú. Dolná Poruba na LV č.39 ako: 

Stavba 
  Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

Bez súp.č          4468/3           vodovodná šachta 
       

   1.5 v k.ú. Dolné Srnie na LV č.1559 ako:
pozemok  p.č. 4848/5   Zastavané plochy  o   výmere 1 m2 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby       
462        4848/2   vodojem 
Bez súp.č        4848/3   šachta 
Bez súp.č        4848/4   šachta 
Bez súp.č       4848/5   šachta 
461       4850/2   vodojem 

 
  1.6 v k.ú. Chocholná - Velčice na LV č. 476 ako:

Stavba 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby       

633      1957/3                               chlórovňa
 
  1.7 v k.ú. Lubina na LV č. 416 ako:
       pozemok  p.č. 11599/8   Zastavané plochy  o   výmere 1 m2 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                   

868      8829/31                             vodojem 
867    9380/5                              chlórovňa 
Bez súp.č     11574/4                         šachta 
Bez súp.č     11574/5                         šachta 
Bez súp.č     11574/6                         šachta 
Bez súp.č     11577/8                         šachta 
Bez súp.č           11577/9                         šachta 
Bez súp.č           11577/10                         šachta 
Bez súp.č           11577/11                         šachta 
Bez súp.č           11599/3                         šachta 
Bez súp.č           11599/4                         šachta 
Bez súp.č           11599/5                         šachta 
Bez súp.č           11599/6                         šachta 
Bez súp.č           11599/7                         šachta 
Bez súp.č           11599/8                        šachta 

 
1.8 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom na LV č. 4492  ako: 

Stavba    
   Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby           

    2144           5425  vodojem 
 



1.9 v k.ú. Omšenie na LV č. 245 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  
551         1863/7         vodojem  
Bez súp.č        1863/8          chlórovňa  
Bez súp.č        1865/4              vodný zdroj  
Bez súp.č        1865/5     šachta  
Bez súp.č        1867/3     šachta  
Bez súp.č        1876/2     šachta  
Bez súp.č        1876/3     šachta  
Bez súp.č        1876/4     šachta  
98         1983/6        prerušovaná komora 
Bez súp.č        1990/3     šachta  
Bez súp.č         2028/4     šachta  
Bez súp.č        2028/5     šachta  
Bez súp.č         2891/2     šachta  
Bez súp.č        2891/3     šachta  
Bez súp.č        2891/4     šachta  
Bez súp.č        2891/5     šachta  
Bez súp.č       2901/2     šachta  
Bez súp.č       2901/3     šachta  
Bez súp.č       2902/2     šachta  
Bez súp.č       2954/3    pramenná záchytka 
Bez súp.č       2987/2    šachta  
Bez súp.č       2987/3    pramenná záchytka 

 
    1.10 v k.ú. Selec na LV č. 173 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo      Charakteristika stavby   

                                1125/5            prev.budova 
                            1125/6            chlórovňa 
                            1125/7            zber.zách. 
                            1125/8            zber.zách. 
                            1125/9            šachta 
                                1125/10            šachta 

       
         
 
    1.11 v k.ú. Soblahov na LV č. 564 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby             

  474           40/2  vodojem 
Bez súp.č  40/3  šachta 
Bez súp.č     3511/4  pramenná záchytka 

 
 

     1.12 v k.ú.Stará Turá na LV č. 4874 ako: 
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby               



Bez súp.č           1536/3  šachta 
Bez súp.č           1536/4  vodojem 
Bez súp.č           1537/6  šachta 
Bez súp.č           1538/2  vodojem 

 
  
    1.13 v k.ú. Štvrtok na LV č. 234 ako:

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                

    114 528/7  čerpacia stanica 
Bez súp.č 528/8  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/9  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/10  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/11  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/12  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/13  pramenná záchytka 
Bez súp.č 528/14  pramenná záchytka 

 
 
1.14 v k.ú.Veľké Stankovce, obec Trenčianske Stankovce na LV č.166 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                

  53         356/3                        vodojem 
Bez súp.č         743/3                        vodojem 

1.15 v k.ú.Dobrá, obec Trenčianska Teplá na LV č.94 ako:
Stavby 

      Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby                

Bez súp.č       549/2                         čerpacia stanica 
      1354       577/2                         vodojem 

 
 
  1.16 v k.ú. Trenčianske Teplice na LV č. 1814 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo         na parcele číslo       Charakteristika stavby             

  1.17 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín na LV č. 338 ako: 

Bez súp.č     2876               šachta 
Bez súp.č     2877               šachta 

Stavba 
  Súpisné číslo           na parcele číslo                  Charakteristika stavby                

757           2004/2                 vodojem 
 
 
 1.18 v k.ú.Trenčianske Biskupice, obec Trenčín na LV č. 1031 ako: 

Stavby 
   Súpisné číslo             na parcele číslo        Charakteristika stavby 

                  



1120   521/3                         prevádzková budova 
Bez súp.č   521/4                         strojovňa 
Bez súp.č   521/5                         šachta 
Bez súp.č   521/6                         šachta 
Bez súp.č   521/7                         šachta 

       
    1.19 v k.ú. Trenčín na LV č. 6252 ako: 

Stavby 
      Súpisné číslo            na parcele číslo               Charakteristika stavby              

Bez súp.č         2053/7                              vodojem 
Bez súp.č         2053/8                              nádrž 1 
Bez súp.č        2053/9                              nádrž 2 
   2891          2189/25                              vodojem 
Bez súp.č            2189/206                              vodojem 

 
    1.20 v k.ú. Zamarovce na LV č. 312 ako:

Stavby 
      Súpisné číslo          na parcele číslo              Charakteristika stavby                  

237          514              vodojem 
237          515              vodojem 

 
 
2. nehnuteľnosti, ktorých je výlučným vlastníkom  (v podiele 1/1) zapísaných : 
 
       2.1 v k.ú. Kubrá   LV č. 1 ako:  
             Stavby             
             Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

758 2001/1                                 klapk.domč.pre vod. 
756 2002/2                                 vodojem 

     
       2.2  v k.ú. Kubrica   LV č. 1 ako:  
              Stavby 
              Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby  

Bez súp.č           41/2                                    prameň 
40           42/2                                    prameň 
40 521/2                                    vodojem 
Bez súp.č 533/2                                    preruš.komora 
Bez súp.č 545/2                                    preruš.komora 

        2.3  v k.ú. Trenčianske Biskupice  LV č. 1 ako:  
               Stavby 

         Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 
2896          1130/13                                    čisticka odpad.vôd 
Bez súp.č          1130/14                                    strojovňa 
Bez súp.č          1130/16                                    dielne 
Bez súp.č         1130/17                                    budova 
Bez súp.č         1130/18                                    ducháreň 
Bez súp.č         1130/19                                    strojovňa 
Bez súp.č         1130/20                                    strojovňa 
Bez súp.č         1130/21                                    kompresorovňa 
Bez súp.č        1130/23                                    sklad 



 
 
       2.4  v k.ú. Trenčín  LV č. 1 ako: 
              Stavby 
              Súpisné číslo          na parcele číslo       Charakteristika stavby 

1462 1627/88  čerpacia stanica 
2895          1627/355  prečerpáv.stanica 
2894           1675/24  vodojem 
2893       1675/25  čerpac.stan.,vodojem 
2387           1687/95  prečerpáv.stanica 
Bez súp.č            2354/45  akumulač.nádrž 
2892            2354/46  vodojem 
Bez súp.č            2354/47  akumulač.nádrž 

 
 
Ing. Lifka  sa zaujímal, či nemohol byť predmetný materiál spojený s predchádzajúcim 
materiálom. 
 
Ing. Krátky reagoval, že sú to dva rozdielne materiály, takže nemohli byť spojené pod 
jedným bodom. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zmenilo a doplnilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 10 bod 1. zo dňa 
25.3.1999, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č  623/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3AA. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AA. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností - budovy zdravotníckeho strediska  s.č. 1617 na parcele č. 1677/2 v k. 
ú. Kubra: bez pozemku pre  MUDr. Elena Nováková, Nové Prúdy 10 Trenčín za účelom 
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia  za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 
48/2005 podľa Vyhl. 492/2004 Z.z.   370.000,00 Sk                                        
 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .....................................................…  370 000,- Sk. 

 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 624/ 
 
 
 
 
K bodu 3AB. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
                       v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových 
                       priestorov, v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 
                       Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení 
                       noviel.  
 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3AB. 
 
Ide o: 
I. 
odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2464 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 34, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6383, pozemku zast. parc. č. 2337/44 o 
výmere 373 m2, zapísaného na LV č. 6383, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 7 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
67/2255 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
29.649,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.550,- Sk  Jozefovi Zajacovi.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2464  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. 2464 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. Kupujúci  vyhlásil, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
II.  
odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 373 v 
Trenčíne, Ulica Štefánikova, orientačné číslo 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578, pozemku zast. parc. č. 1356/3 o 
výmere 1177 m2, zapísaného na LV č. 3578, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 11 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
55/1012 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.515,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 31.805,- Sk  Anne Prnovej, rod. 
Horňákovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 



V dome súp. č. 373 Ulica Štefánikova je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 16 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 373 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
III.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 35, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7067, pozemku zast.  parc. č. 2315/57 o 
výmere 230 m2,  pozemku zast. parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 
7067, k.ú. Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

1. byt č.  35 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
24.646,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.275,- Sk         Alojzovi 
Vinekovi.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 7.394,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.876,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2343 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IV.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2344 v 
Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 39, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, pozemku zast.  parc. č. 2315/60 o výmere 
229 m2, pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 230 m2, zapísaných  na LV č. 7049, k.ú. 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 26 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
39/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
26.391,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.315,- Sk   
Renáte Klamárovej, rod. Klamárovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 7.917,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.640,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 42  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2344 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 



je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2390 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 16, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6701,  pozemku zast. parc. č. 2315/39 o 
výmere 229 m2 a pozemku zast parc. č. 2315/40 o výmere 227 m2, zapísaných na LV č. 
6701, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 34 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
54/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
64.251,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.590,- Sk   
Pavlovi Magašovi a manž. Eliške Magašovej, rod. Zemanovičovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  40 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 7 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome.  
 
 
VI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2392 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo  18,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7334, pozemku zast. parc. č. 2315/41 o 
výmere 228 m2, zapísanom na LV č. 7334, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  21 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
75/1329 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
83.659,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.410,- Sk   
Emílii Halásovej, rod. Tuhelovej. 
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 35.854,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2392  Ulica Halalovka  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 22 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2392 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2392".  Kupujúca vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
VII.  



Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264, pozemku zast. parc. č. 2180/23 o 
výmere 434 m2, zapísanom na LV č. 5264, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  37 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
64/2943 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
18.059,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.710,- Sk   
Petrovi Kobetičovi. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 5.418,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.529,- Sk. 

 

V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2718 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku Tebys, spol. s r.o., Trenčín, s ktorou uzatvoril 
zmluvu o výkone správy.  
 
 
VIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1636 v 
Trenčíne, Ulica Nábrežná, orientačné číslo 11,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6178, pozemku zast. parc. č. 1627/421 o 
výmere 2980 m2, priľahlých pozemkov zast. parc. č. 1627/422 o výmere 547 m2, zast. parc. 
č. 1627/423 o výmere 596 m2 a zast. parc. č. 1627/424 o výmere 765 m2,  zapísaných na LV 
č. 6178, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  91 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
30/7374 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
6.577,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 9.775,- Sk   
Pavlovi Hrušovskému.  
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 2.818,- Sk. 

V dome súp. č. 1636  Ulica Nábrežná  je spolu 108 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 107 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1636 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1636".  Kupujúci vyhlásil, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
IX.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2735 v 
Trenčíne, Ulica Šafárikova, orientačné číslo 1,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5490, pozemku zast. parc. č. 2180/20 o 
výmere 324 m2, zapísaného na LV č. 5490, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 



1. byt č.  6 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     
 podielu 45/2033 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         
 kúpnu cenu 13.458,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.600,- Sk   

Mariánovi Balážovi a manž. Anne Balážovej, rod. Tekulovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 

V dome súp. č. 2735  Ulica Šafárikova  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2735 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2735".  Kupujúci vyhlásili, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
X. 
a) odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 5, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
311, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 5, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,16 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Štefanovi Mandincovi a manž. Anne Mandincovej, rod. Meravej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných 
na LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 
7.950,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- 
Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 12.420,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.370,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
b) odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 7, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
311, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
23,39 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Igorovi Strakovi a manž. Eve Strakovej, rod. Michnovej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 24/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 
LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 10.835,- 
Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  24/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     
(vjazd do garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe 
katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 16.929,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta 
Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 



Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 77.764,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
XI.  
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 12, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 
313, na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 4, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
17,65 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
Mariánovi Chmelinovi a manž. Anne Chmelinovej, rod. Horečnej. 
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 18/1058 na pozemkoch zast.      
parc. č. 612 o výmere 492 m2, priľ. zast. parc. č.  611/1 o výmere 849 m2, priľ. zast. 
parc. č. 611/3 o výmere 88 m2, zapísaných na LV č. 1841, za dohodnutú kúpnu cenu 
7.785,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- 
Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  18/228 na priľ.  pozemku zast. parc. 611/2     (vjazd do 
garáží) vo výmere 381 m2, zapísaný na LV č. 1842 za dohodnutú kúpnu cenu 8.880,- Sk, v 
zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.755,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
 
XII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - 101/1801 pozemku  zast. parc. č. 1627/10 o výmere 2019 
m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5908, k. ú. Trenčín Marte 
Dzurusovej, rod. Žirkovej bytom Trenčín, Ul.  Golianova 1537. Na uvedenom pozemku je 
postavený dom súpisné číslo 1537, Ul. Golianova v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu 
č. 4 v tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. V 3648/05 na Správe katastra 
v Trenčíne.  
Predávaná 101/1801 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 2019 m2 predstavuje 
113,10 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 56.550,- Sk. Kúpna cena pozemku 
bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1537004, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - 77/2289 pozemku  zast. parc. č. 2189/16 o výmere 442 m2, 
ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5305, k. ú. Trenčín Danke Gubárovej, 
rod. Bednárovej bytom Trenčín, Ul.  Šmidkeho 2606. Na uvedenom pozemku je postavený 
dom súpisné číslo 2606, Ul. Šmidkeho v Trenčíne.  Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 24 v 
tomto dome na základe kúpnej zmluvy evidovanej pod č. V 3698/03 na Správe katastra 
v Trenčíne.  
Predávaná 77/2289 pozemku zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 442 m2 predstavuje 
14,72 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 7.360,- Sk. Kúpna cena pozemku 
bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 2606024, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 



 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - 63/2715 pozemku  zast. parc. č. 1531/21 o výmere 1053 
m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5399, k. ú. Trenčín Igorovi 
Mydlíkovi, bytom Trenčín, Ul.  Hodžova 1490. Na uvedenom pozemku je postavený dom 
súpisné číslo 1490, Ul. Hodžova v Trenčíne.  Kupujúci je vlastníkom  bytu č. 11 v tomto 
dome na základe darovacej zmluvy.  
Predávaný podiel 63/2715 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 1053 m2 predstavuje 
24,43 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 86,- Sk. Kúpna cena pozemku bola 
zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka 
Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1490011, dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 
Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov a VZN 
Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín v znení noviel, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.  625/ 
 
 
 
K bodu  4. Návrh VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet 

Mesta 
                  Trenčín  na rok 2005 so zapracovanými pripomienkami 

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod bodom 4. 

Informoval, že zmeny v rozpočte sú popísané v úvodnej stati na prvých 8 stranách. 
Zmena sa týka bežných príjmov – daňové príjmy sa ponížia o 2 mil. Sk - v časti daň z príjmu. 
Upozornil, že je potrebné opraviť chybu v riadku 7 - zmena rozpočtu mínus 2. 000 tis. Sk. 
Čiastka upravený rozpočet má byť  81.330  tis. Sk 
 
Daňové príjmy  
- nedaňové príjmy sa menia o – 3.153 tis. Sk 
- prenájom nebytových priestorov  + 4.000 tis. Sk 
- pokles dotácie pre MHSL o – 4.178 tis. Sk 
Jednotlivé špecifikácie sú predovšetkým z predaja a výroby tovarov a služieb, tak ako sú 
uvedené v materiáli o 2 riadky nižšie. 
 
Pohľadávky 
Pokles rozpočtovaných vymožených pohľadávok je o – 6.000 tis. Sk. Neplánuje sa vymôcť 
16. 000 tis. Sk, ale len cca. 10.000 tis. Sk. 
 
V kapitálových príjmoch nepredpokladáme predaj z pozemkov a iných aktív – 46.000 tis. 
Sk 
- grant na výstavbu letnej plavárne  - 100.000 tis. Sk 
 
Bežné výdavky  
- pokles v lesníctve o 960 tis. Sk 
- zníženie investícií do správy a údržby  – 4.565 tis. Sk 



- cestovný ruch a propagácia – 1.000  tis. Sk 
- nakladanie s odpadmi – 6.600 tis. Sk 
- skládka Zámostie  úspora – 1.000 tis. Sk 
- rozvoj obcí  t.j. MHSL – 500.000 tis. Sk 
- občianska vybavenosť, bývanie, iné neklasifikované + 1.625 tis. Sk 
- rekreačné a športové služby – štrukturálne zmeny iba formálne zmeny 
- ostatné kultúrne služby – 900 tis. Sk 
 
Kapitálové výdavky 
- MsP – 900 tis. Sk / neskorší nákup parkovacích automatov / 
- cestná doprava  - 2.750 tis. Sk / mestská komunikácia Horný Šianec / 
Cestovný ruch 
– sprístupnenie Lesoparku Brezina  - 1.660 tis. Sk 
- nakladanie s odpadovými vodami – kanalizácia - presun do budúceho obdobia 21.0260 tis. 
Sk,   
celkom 31.570 tis. Sk 
Rekreačné a športové služby  - 97.545 tis. Sk  /letné kúpalisko/  
- kultúrne služby – 3.230 tis. Sk 
- základné vzdelanie, bežná starostlivosť  + 3.840 tis. Sk 
 
Ing. Krátky súhrnne konštatoval zmenu rozpočtu bežných príjmov. 
Pokles – 6.734 tis. Sk 
Bežné výdavky - pokles – 12.525 tis. Sk 
Prebytok bežného rozpočtu + 20.096 tis. Sk 
Kapitálové príjmy sa upravujú na čiastku  363.628 tis. Sk 
Kapitálové výdavky  spolu 518.734 tis. Sk 
Schodok kapitálového rozpočtu 155.106 tis. Sk 
 
Po započítaní prebytku bežného rozpočtu je celkový schodok 135.010 tis. Sk. Tento je krytý 
prijatým úverom vo výške 90.800 tis. Sk a prebytkom minulého roku  - 10% = 44.720 tis. Sk. 
 
Následne informoval, že znenie návrhu VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
10/2004 - Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005 bolo vyvesené v dostatočnom časovom 
predstihu a možno konštatovať, že k predmetnému návrhu neboli v zákonom stanovenej 
lehote vznesené pripomienky fyzických, alebo právnických osôb v zmysle § 6 ods.4  Zákona  
369/1990  Z.z. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Ing. Bičan informoval, že navrhnutá druhá zmena rozpočtu na rok 2005 zreálňuje príjmovú aj 
výdavkovú časť rozpočtu tak, že sumár zväčšuje prebytok bežného rozpočtu o 5.791 tis. o tú 
istú sumu. Zväčšuje schodok kapitálového rozpočtu. V mimorozpočtových fondoch vrátane 
prijatého úveru nenastali žiadne zmeny. 

Rozpočet vo výslednom stave je zostavený ako vyrovnaný, pričom schodok 
kapitálového rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, krytý zostatkami finančných prostriedkov  obce z minulých rokov a navrhnutými 
zdrojmi financovania. 

Aj vzhľadom na to, že predmetné zmeny sa týkajú bežnej a kapitálovej časti rozpočtu, 
pričom finančné operácie vrátane výšky prijatého úveru ostávajú bezo zmeny, konštatujem, že 
týmto je vytvorený rozpočet Mesta Trenčín, ktorý je v súlade so všeobecno-záväznými 
právnymi predpismi a vzhľadom na zdôvodnené zmeny v príjmovej a výdavkovej časti 



rozpočtu odporúča MsZ v Trenčíne schváliť zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005 
podľa predloženého návrhu. 
 
Ing. Česal upozornil na časť kapitálové výdavky - v riadku 72, požiadal čiastku 5.000 tis Sk 
na odvodnenie sídliska Juh – Halalovka ponechať s tým, že predmetná finančná čiastka bude 
použitá na sídlisku Juh.  
V pôvodnom rozpočte bola určená čiastka 5.000 tis. Sk. Verejnou súťažou sa objem 
finančných prostriedkov znížil na 2.200 tis. Sk. Zvyšná čiastka 2.800 tis. Sk by mala byť 
použitá na rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Juh, nakoľko sú v dezolátnom stave. 
 
Ing. Bezák  podporil návrh  Ing. Česala. 
 
Ing. Lifka vyslovil nesúhlas s tým, že investičné akcie sa presúvajú do volebného roku  
a majú tak zmysel propagácie. 
 
P. Löbbová požiadala prítomných poslancov, aby zvážili prijatie návrhu Ing. Česala a 
apelovala, aby sa prihliadalo aj na to, že Juh je veľká časť mesta, čo je potrebné zohľadniť. 
 
P. Babič vo faktickej poznámke uviedol, že predmetný materiál nezahŕňa požiadavky VMČ 
Sever. 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Česala – zachovať v riadku 72 položku 5.000 tis. Sk pre 
sídlisko Juh. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  21  za schválilo návrh Ing. Česala. 

 
2. Hlasovanie o materiáli ako o celku s pozmeňovacím návrhom Ing. Česala. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 

schválilo VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta 
Trenčín  na rok 2005 so zapracovanými pripomienkami. 
/Uznesenie č.  626/ 
 
 
 
 
 
K bodu 5. Návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trenčín
 
Dipl. Ing. Homola, člen MsR, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom 5. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  18  za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo Návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trenčín. 
/Uznesenie č. 627/ 
 
 
 
K bodu 6. Rekonštrukcia  verejného osvetlenia mesta Trenčín 
 



Ing. Boc, zástupca primátora, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom 6. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril k iluminácii objektov, či sa majú za verejné peniaze osvetľovať 
objekty, ktoré nevlastníme. Položil otázku, nakoľko sa budeme venovať estetike a nakoľko 
funkčnosti? Iluminácia je rýdzo estetického charakteru. Následne požiadal, aby sa iluminácia 
vypustila a upresnila. Navrhol stiahnuť bod 3. 
 
Ing. Závodská tlmočila stanovisko občanov mestskej časti Sever, ktorí ďakujú za to, že 
Mesto Trenčín hodlá venovať väčšiu pozornosť miestam na Skalke. 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku - vypustiť z predloženého  materiálu bod 3  v celom 
rozsahu. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 2 za, 16 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 

2. Hlasovanie o materiáli  ako celku, tak ako bol  predložený. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo pokračovanie 
v prácach na rekonštrukcii verejného osvetlenia mesta Trenčín podľa predloženého 
projektu vypracovaného spoločnosťou Siemens, s.r.o. po zapracovaní pripomienok 
z rokovaní. 
/Uznesenie č. 628/ 
 
 
 
K bodu 7. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
 
P. Hubinská, členka MsR, predložila materiál pod bodom 7. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo zmenu Štatútu 
Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o. 
/Uznesenie č.  629/ 
 
 
K bodu 8. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, Trenčín zo 
                 siete škôl a školských zariadení 
 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 8. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo vyradenie Školskej 
jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 30.6.2006.  
/Uznesenie č.  630/ 
 
 
 
K bodu 9. Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie životného prostredia a dopravy 
                 MsZ v Trenčíne z radov občanov 



 
RNDr. Mertan, člen MsR, predložil a bližšie oboznámil prítomných s materiálom pod 
bodom  9. 
 
Ing. Lifka požiadal Ing. Sýkorčina o predstavenie Ing. arch. Igora Lamparta  a o vysvetlenie 
akým spôsobom sa bude komisia uznášať, ak dôjde k zhode hlasov pre a proti. Doporučuje sa, 
aby v komisiách bol nepárny počet členov. 
 
Ing. Sýkorčin predstavil Ing. Igora Lamparta. 
 
RNDr. Mertan pripustil možnosť, že hlasovanie môže byť nerozhodné. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za zvolilo Ing. arch. Igora 
Lamparta za člena – odborníka Komisie životného prostredia a dopravy MsZ 
v Trenčíne z radov občanov.  
/Uznesenie  č. 631/ 
 
 
 
 
K bodu 10. Interpelácie poslancov MsZ
 
MUDr. Sámel 
1. Na základe podnetu občana sa informoval na dôvod zrušenia parkovacích miest pri 
futbalovom štadióne. Zaujímal sa, aký je praktický dôvod zrušenia parkovacích miest na 
takom mieste, kde je veľké množstvo športovísk. Je potrebné vychádzať občanom v ústrety, 
čiže pre budúcnosť zvažovať obmedzovanie parkovacích miest. Navrhol, aby boli odstránené 
obrubníky na parkovacích miestach pri futbalovom štadióne a boli tak vytvorené šikmé 
parkovacie miesta. 
 
2. Občania sú nespokojní s MHD smerujúcou na Juh I. Je tu veľa starých a invalidných 
občanov, autobusy tu jazdia vo veľkých časových intervaloch. Bolo by potrebné, aby mesto 
vstúpilo do rokovania so SAD, a.s., prípadne do rokovania s VÚC a smerovalo snahu 
k vyhláseniu tendra na druhého dopravcu v rámci mesta Trenčín. 
 
 
Ing. Celler sa vyjadril, že pri futbalovom štadióne nie je súkromné parkovisko, je tam 
komunikácia, ktorá je zo všetkých strán zahltená, a tak bol vydaný pokyn na vybudovanie 
obrubníkov. O 10 m ďalej sa nachádza parkovisko mesta, kde je možné zaparkovať. Poukázal 
na skutočnosť, že dopravu v meste neriadi len Mesto Trenčín, ale rozhodujúce slovo má 
dopravný inšpektorát. Preto niektoré snahy môžeme ovplyvniť a niektoré nie. 
 
 
Ing. Česal interpeloval primátora, aby sa v INFO uverejňovali okrem oslavných článkov aj 
praktické informácie, ktoré sa  priamo dotýkajú  života občanov. 
 

Interpeláciu predložil i v písomnej forme. 
 Vážený pán primátor, VMČ Juh dňa 3.10.2005 na svojom riadnom zasadaní 
hlasovaním požiadal o zverejnenie informácie v informačnom bulletine INFO o pripravovanej 



rekonštrukcii pohostinstva Brooklyn na sídlisku Juh. Vo vydaní bulletinu zo dňa 21.10.2005 
nielenže takáto informácia nie je, ale nenachádza sa vôbec ani slovo o rokovaní VMČ Juh. 
Bolo by celkom vhodné, keby sa v tomto plátku okrem oslavných článkov uverejňovali aj 
praktické informácie, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov.  
 
 
Ing. Sýkorčin poďakoval v mene občanov Istebníka, pracovníkom MHSL, m.r.o. za prácu, 
ktorú odviedli pri údržbe hrobky Medňaského. 
 
Ing. Lifka navrhol, aby bol v rámci programu MsZ zaradený bod Rôzne, kde by podobné 
informácie mohli súhrnne odznieť, nakoľko poďakovania  nepatria do bodu interpelácie. 
 
Ing. Bezák požiadal, aby cestou MHSL, m.r.o. boli  na území záhradkárskej osady Halalovka,  
orezané stromy, nakoľko zasahujú na chodník a tienia. 
 
Ing. Celler požiadal Ing. Vravkovú, riaditeľku MHSL, m .r..o . o preverenie situácie. 
 
Ing. Závodská na základe podnetov občanov požiadala o úpravu hrobu M.A. Bazovského. 
I keď hrob má svojho opatrovateľa, toto miesto nemá požadovanú úroveň, ktorú by si 
zaslúžilo, nakoľko ide o významnú osobnosť mesta Trenčín. 
 
Ing. Celler  požiadal o preverenie stavu. 
 
 
P. Babič predložil interpelácie v písomnej forme. 

 
Interpelácia na primátora Ing. Cellera: 
1. Plne súhlasím s vyhlásením primátora, aby sme pri riešení modernizácie železničnej 
trate Nové Mesto n./ Váh – Púchov v úseku mesta Trenčín, počúvali odborníkov. Nič viac 
ani menej nechcem ani ja. Preto žiadam predložiť nasledovné: 
posudky nezávislých odborníkov, v súlade s európskymi normami a predpismi: 
– výpočet a posudok ekologického poškodenia, spôsob a náklady jeho eliminovania  
– odborný posudok úrovne hluku na pri predpokladanej frekvencii a rýchlosti prepravy 

obývaných častí mesta a vyčíslenie nákladov, tým vzniknutých 
– odborný posudok úrovne vibrácií spôsobených prejazdom vlakových súprav 

v predpokladanej frekvencii a rýchlosti, spôsob a náklady na  ich elimináciu 
– odborný posudok miery škodlivosti a zvýšenia úrovne prašnosti, spôsob a náklady jej 

eliminácie v obývaných oblastiach 
– odborný posudok bezpečnosti prejazdu nákladných vlakových súprav pri ich 

predpokladanej frekvencii a rýchlosti prepravy: 
a) zabezpečenie zábrany vstupu do ochranného pásma pre osoby a zver 
b) eliminovanie havárie vlakových súprav s nebezpečným a jedovatým nákladom 

 
2. Žiadam o informáciu o stave riešenia náhradného bývania dotknutých občanov mesta 

Trenčín, spôsobené realizáciou modernizácie železnice v Trenčíne riešenej podľa 
variantu č. 1. 

3. Aký je stav vysporiadania pozemkov pre priemyselný park? Hrozí mestu pokuta 
20.000.000,- Sk  za nesplnenie podmienok zmluvy o termíne vysporiadania? 



4. Žiadam primátora, aby umožnil diskusiu na Trenčianskej televízii za účasti zástupcov 
poslancov hlasujúcich proti modernizácii železničnej trate variantom 1. 

5. Zaistiť účasť novín INFO na zasadnutiach VMČ Sever. 
 
Ing. Lifka predložil interpeláciu v písomnej forme. 
 Interpelujem vedúcu Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne pani Mgr.  
Kaščákovú: 
- žiadam o informáciu o stave riešenia posudku projektu ,,PROJEKT PREVÁDZKY 
MESTSKEJ VEŽE“, ktorý  predložilo Občianske združenie MESTSKÁ VEŽA. 

   
 

   
 

Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
            primátor               prednostka   
       mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A  : 
 
P. Martin B A R Č Á K , dňa ........................................................................ 
 
 
MUDr. Peter H L A V A J, dňa .................................................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Bc. Viera Štefulová, dňa 8.11.2005 
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