
Z Á P I S N I C A 
 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 28. apríla 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 19 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 PhDr. Alena Laborecká, p. Vladimír Poruban (príde neskôr) 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 Ing. Milana Česala a p. Branislava Zubričaňáka 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
Ing. Veroniku Závodskú a Ing. Štefana Sýkorčina 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo overovateľov 
zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
 
1.  Otvorenie a schválenie programu 
2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne 
3. Majetkové prevody 
4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 
5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 
Príloha č. 2 – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta 
Trenčín v kultúrnych zariadeniach 

6. Návrh novelizácie VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
7. Návrh novelizácie VZN č. 4/2004 o odpadoch 
8. Návrh na určenie odmien sobášiacich funkcionárov 
9.  Návrh na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 
10. Návrh na menovanie riaditeľa Školských zariadení, m.r.o. Trenčín 
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11. Návrh Zmluvy o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín 
12. Interpelácie poslancov MsZ 
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler, primátor mesta, navrhol doplniť majetkové prevody o body: 

3V – Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
3Z – Predaj bytov 

 
Ing. Krátky navrhol stiahnuť z rokovania bod 3G – Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
Mesta Trenčín, pretože technicky nie sú splnené podmienky z dôvodu nevyhotovenia 
geometrického plánu.  
 
Ing. Boc navrhol stiahnuť z rokovania bod 3Ľ – Návrh na predaj nehnuteľného majetku 
Mesta Trenčín z dôvodu, že garáže na sídelnom útvare Juh, tie ktoré boli postavené zatekajú, 
lebo obrusné povrchové vrstvy, kde sú verejné parkovacie plochy sú v takom stave, že tento 
problém je potrebné riešiť celoplošne na sídelnom útvare Juh, nielen na ulici, kde sa majú 
nadstavovať tieto garáže, ale aj na iných uliciach, ako je napr. Ul Šafárikova s tým, že sa ešte 
preverí, ako sa bude ďalej pokračovať v týchto jednotlivých stavbách, kde dochádza 
k poškodzovaniu týchto stavieb, ktoré boli postavené možno v 80-tych rokoch. Aby sa 
záležitosť vyriešila komplexne, je potrebné ešte raz to prerokovať v orgánoch mesta, aby sa 
dalo definitívne stanovisko ako sa bude ďalej pokračovať. 
 
Ing. Bezák požiadal, aby boli o zdôvodnení informovaní aj  ,,garážnici“. 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Krátkeho – stiahnuť bod 3G – Návrh na predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín z rokovania. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, schválilo návrh Ing. 

Krátkeho – stiahnuť bod 3G z rokovania.  
 

2. Hlasovanie o návrhu Ing. Boca – stiahnuť bod 3Ľ – Návrh na predaj nehnuteľného 
majetku Mesta Trenčín z rokovania. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 

schválilo návrh Ing. Krátkeho – stiahnuť bod 3G z rokovania.  
 
 
K bodu 2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, predložil materiál pod bodom 2. 
 Skonštatoval, že k dnešnému zasadnutiu nie je splatné žiadne uznesenie MsZ. 
Následne informoval o kontrolách vykonaných útvarom hlavného kontrolóra.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zobralo na vedomie 

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 501/ 
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K bodu 3A. Návrh na kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3A. 
 
Ide o: 
1.  
k ú p u nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Záblatie zapísaných 
na liste vlastníctva ako vlastník Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond za účelom 
prípravy územia pre výstavbu  „Priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica“ za kúpnu 
cenu 328,- Sk/m2 podľa znaleckého posudku.  
Ide o nasledovné pozemky: 

- E-KN parcela č. 419/2 s výmerou            251 m2 
- E-KN parcela č. 425/1 s výmerou            801 m2 
- E-KN parcela č. 343    s výmerou            427 m2 
- E-KN parcela č. 422/2 s výmerou            535 m2 
- E-KN parcela č. 422/1 s výmerou              72 m2 
- E-KN parcela č. 424/7 s výmerou            167 m2 
- E-KN parcela č. 424/9 s výmerou            502 m2 
- E-KN parcela č. 424/8 s výmerou              36 m2 
- E-KN parcela č. 424/2 s výmerou      16.550 m2 
- E-KN parcela č. 423/4 s výmerou      12.122 m2 
- C-KN parcela č. 815/2 s výmerou      41.394 m2 
- C-KN parcela č. 1092/2 s výmerou         130 m2 
- C-KN parcela č. 803/3 s výmerou        1.639 m2 
- C-KN parcela č. 807/2 s výmerou               4 m2 
- C-KN parcela č. 818/3 s výmerou      28.861 m2 
- C-KN parcela č. 815/10 s výmerou      5.204 m2 
- C-KN parcela č. 815/11 s výmerou    44.496 m2 
- C-KN parcela č. 815/14 s výmerou      3.791 m2 
- C-KN parcela č. 818/21 s výmerou      1.253 m2 
- C-KN parcela č. 818/14 s výmerou    67.987 m2 

Celková výmera ............................................. 226.222 m2 
Celková kúpna cena .......................................74.200.816, - Sk 
 
2. 
p r e d a j nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemkov v k.ú. Záblatie 
spoločnosti Trenčín Invest, s.r.o., so sídlom Kniežaťa Pribinu 2, Trenčín za účelom prípravy 
územia pre výstavbu  „Priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica“ za kúpnu cenu 
328,- Sk/m2 podľa znaleckého posudku.  
Ide o nasledovné pozemky: 

- E-KN parcela č. 419/2 s výmerou            251 m2 
- E-KN parcela č. 425/1 s výmerou            801 m2 
- E-KN parcela č. 343    s výmerou            427 m2 
- E-KN parcela č. 422/2 s výmerou            535 m2 
- E-KN parcela č. 422/1 s výmerou              72 m2 
- E-KN parcela č. 424/7 s výmerou            167 m2 
- E-KN parcela č. 424/9 s výmerou            502 m2 
- E-KN parcela č. 424/8 s výmerou              36 m2 
- E-KN parcela č. 424/2 s výmerou      16.550 m2 
- E-KN parcela č. 423/4 s výmerou      12.122 m2 
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- C-KN parcela č. 815/2 s výmerou      41.394 m2 
- C-KN parcela č. 1092/2 s výmerou         130 m2 
- C-KN parcela č. 803/3 s výmerou        1.639 m2 
- C-KN parcela č. 807/2 s výmerou               4 m2 
- C-KN parcela č. 818/3 s výmerou      28.861 m2 
- C-KN parcela č. 815/10 s výmerou      5.204 m2 
- C-KN parcela č. 815/11 s výmerou    44.496 m2 
- C-KN parcela č. 815/14 s výmerou      3.791 m2 
- C-KN parcela č. 818/21 s výmerou      1.253 m2 
- C-KN parcela č. 818/14 s výmerou    67.987 m2 

 
Celková výmera ............................................. 226.222 m2 
Celková kúpna cena .......................................74.200.816, - Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo kúpu a následný predaj nehnuteľného majetku, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 502/ 
 
 
 
K bodu 3B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3B. 
 
Ide o: 

- p r e d a j nehnuteľností – pozemkov  v k.ú. Hanzlíková - novovytvorená 

a/    parc.č. 636/6 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu  800,-Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

          parc.č. 636/5 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

          parc.č. 636/7 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- m2,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parcely číslo 636/1,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Viktorovi 
Manduchovi za účelom usporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou a 
spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................   28.400,- Sk. 

 

b/    parc.č. 636/9 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

          parc.č. 636/8 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

          parc.č. 636/10 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk,  
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oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parcely číslo 636/1,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Emilovi Zelenkovi 
a manželke Kataríne Zelenkovej, rod. Pribišovej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................   28.400,- Sk. 

 
c/     parc.č. 636/12 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

              parc.č. 636/11 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

              parc.č. 636/13 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parcely č. 636/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi Kulíškovi 
a manželke Vlaste Kulíškovej, rod. Rumanovej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ..............................................................   28.400,- Sk. 

 
d/    parc.č. 636/15 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

            parc.č. 636/14 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2,  čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

            parc.č. 636/16 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parcely č.  636/1, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaromírovi 
Šmátralovi, za účelom usporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou  a 
spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...............................................................  28.400,- Sk. 

 

e/    parc.č. 636/18 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

         parc.č. 636/17 zastavaná plocha s výmerou  12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2,  čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

         parc.č. 636/19 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Mariánovi Kalejovi, za účelom 
usporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou  a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................... 28.400,- Sk. 
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f/    parc.č. 636/21 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

         parc.č. 636/20 zastavaná plocha s výmerou  12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

         parc.č. 636/22 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva  ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jaroslavovi Hulínovi, za účelom 
sporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

 Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................................   28.400,- Sk. 

 

g/    parc.č. 636/24 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2,  čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

           parc.č. 636/23 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

           parc.č. 636/25 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk,   

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petrovi Kolárovi a manželke 
Helene Kolárovej, rod. Mišákovej, za účelom usporiadania pozemku pod garážou, 
prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...............................................................   28.400,- Sk. 

 
h/    parc.č. 636/27 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk,  

          parc.č. 636/26 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

           parc.č. 636/28 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2.400,- m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1 zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii Halgošovej, rod. 
Halgošovej, za účelom usporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou a 
spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................  28.400,- Sk. 

 

i/    parc.č. 636/30 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk, 

       parc.č. 636/29 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

        parc.č. 636/31 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2,  

čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 
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oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Pavlovi Arpášovi a manželke 
Jane Arpášovej, rod. Ondračkovej, za účelom usporiadania pozemku pod garážou, 
prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ..................................................................  28.400,- Sk. 

 

j/    parc.č. 636/33 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk, 

      parc.č. 636/32 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

      parc.č. 636/34 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk,  

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Petrovi Lenczovi, za účelom 
usporiadania pozemku pod garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ............................................................   28.400,- Sk. 

 

k/   parc.č. 636/36 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk, 

       parc.č. 636/35 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

        parc.č. 636/37 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Patrikovi Tomáškovi a 
manželke Kataríne Tomáškovej, rod. Trebichalskej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................   28.400,- Sk. 

 

l/   parc.č. 636/39 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk, 

       parc.č. 636/38 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,- Sk, a 

        parc.č. 636/40 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Stanislavovi Havlíkovi 
a manželke Andrei Havlíkovej, rod. Gulíkovej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................   28.400,- Sk. 
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m/   parc.č. 636/42 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 22.400,- Sk, 

       parc.č. 636/41 zastavaná plocha s výmerou 11 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.300,- Sk, a 

parc.č. 636/43 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- Sk/m2, čo 
predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 

oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Stanislavovi Havlíkovi a 
manželke Daniele Havlíkovej, rod. Pruškovej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................   28.100,- Sk. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 503/ 
 
 
 
K bodu 3C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3C. 
 
Ide o: 
a/ p r e d a j nehnuteľností  vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú.  Zlatovce 
       novovytvorená  parc.č. 558/174 zastavaná plocha s výmerou   1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 
                                parc.č. 558/175 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 
oddelených geometrickým plánom číslo 22822178-1/2005 z pôvodnej parc.č. 558/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Štefanovi Gregušovi 
a manželke Ing.Marte Gregušovej, rod. Bélikovej, za účelom usporiadania jestvujúcej 
garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  800,- Sk, 
 
b/  p r e d a j nehnuteľností  vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú.  Zlatovce 
       novovytvorená  parc.č. 558/174 zastavaná plocha s výmerou   1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, a 
                                   parc.č. 558/175 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele ½-ica, čo 
predstavuje výmeru 0,5 m2, 
oddelených geometrickým plánom číslo 22822178-1/2005 z pôvodnej parc.č. 558/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jozefovi Hôrkovi, za účelom 
usporiadania jestvujúcej garáže za dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 504/ 
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K bodu 3Č. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Č. 
 
Ide o: 
-   p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín    
            parcela č. 3357/3 zastavaná plocha s výmerou 185 m2,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Eliške Michaličkovej, 
rod. Michaličkovej, za účelom usporiadania prístupu do rodinného domu a záhrady za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................   46.250,- Sk. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 505/ 

 

 
K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3D. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností –  v k.ú. Trenčín  

                budovy súpisné číslo 2566 na pozemku parc.č. 3699, 

                budovy súpisné číslo 2605 na pozemku parc.č. 3701, 

                budovy súpisné číslo 6694 na pozemku parc.č. 3698, 

                pozemku parc.č. 3693 zastavaná plocha s výmerou 37 m2, 

                pozemku parc.č. 3698 zastavaná plocha s výmerou 676 m2, 

                pozemku parc.č. 3699 zastavaná plocha s výmerou 2273 m2, 

                pozemku parc.č. 3701 zastavaná plocha s výmerou 330 m2, 

                pozemku parc.č. 3702 zastavaná plocha s výmerou 14015 m2 vrátane vecného 
bremena s právom prístupu do objektu trafostanice na pozemku parc.č. 3700, 

                pozemku parc.č. 3703 ostatná plocha  s výmerou 49 m2, a 

                pozemku parc.č. 3704 zastavaná plocha s výmerou 81 m2 vrátane vecného bremena 
s právom prístupu do objektu trafostanice na pozemku parc.č. 3700, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti   spoločnosti s r.o. 
MIRAL STAHL, Žilinská 645/3, 91101 Trenčín za účelom usporiadania pozemkov pre 
zriadenie prevádzky na výrobu oceľových konštrukcií za dohodnutú kúpnu cenu 13,000.000,-  
Sk. 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................  13,000.000,- Sk. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 506/ 

 9



K bodu 3Ď. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ď. 
 
Ide o: 
-  p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín    
            parc.č. 632/2   záhrada  s výmerou  586 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Slovenskej republike 
– Detskému domovu rodinného typu Lastovička, Jilemnického 40, Trenčín,  za účelom 
usporiadania jestvujúcej záhrady  za dohodnutú kúpnu cenu   1,- Sk. 
Celková kúpna cena predstavuje  ........................................................................ 1,- Sk.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 507/ 

 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
-  p r e d a j nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce – pozemku novovytvorená 
            parc.č. 1185/11 zastavaná plocha s výmerou 725 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-031-05 z pôvodnej parc.č. 1185/1 zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  Milanovi Repkovi, GAUDEUM, 
Sládkovičova ul., 91101 Trenčín za účelom usporiadania pozemku pre výstavbu radových 
garáží za  dohodnutú kúpnu cenu 800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ...............................................................  580.000,- Sk. 
                       

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 508/ 
 

 
K bodu 3F. Návrh na zámenu a predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
1. z á m e n u nehnuteľnosti v k.ú. Orechové – pozemku novovytvorená 

                      parc.č. 758/2 zastavaná plocha s výmerou 49 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 31041833-018-05 z pôvodnej parc.č. 758, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 

za 

pozemok v k.ú. Orechové – novovytvorená 

                       parc.č. 737/2 zastavaná plocha s výmerou 107 m2,  
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oddelenú geometrickým plánom č. 31041833-018-05 z pôvodnej parc.č. 737, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 780 ako vlastník Slovenská republika – Slovenská správa ciest, 
Miletičova 19, Bratislava, za účelom usporiadania pozemku pre stavbu „Chodník Ulica 
Vlárska, Trenčín – SO 111 Chodník a úprava komunikácie“. 

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 

 

2. p r e d a j majetku Mesta Trenčín – časti komunikácie II/507 a oporného múra 
vybudovanej na pozemku parc.č. 758/2 s výmerou 49 m2 v k.ú. Orechové v rámci investičnej 
akcie „Stavba: Chodník Ulica Vlárska, Trenčín“ – SO 111 – Chodník a úprava komunikácie, 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej CONSULL, pracovisko Trenčín, Nábrežná 3, 
91161 Trenčín v 12/2004 v rozpočtovom náklade 295.000,- Sk do vlastníctva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Hviezdoslavova 1, 91150 Trenčín za dohodnutú kúpnu cenu 1,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .................................................................... 1,- Sk. 

 

Ing. Lifka požiadal predkladajúceho, aby pri ,,kúpnych“ záležitostiach informoval spôsobom, 
kde uvedie o čo sa jedná, kto je kupujúci, lokalitu, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza 
a aká je jej kúpna cena.  

 

Ing. Sýkorčin reagoval, že každý poslanec materiál obdrží vopred a vie, o čo ide.  

 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku, aby predkladateľ pri majetkových prevodoch pri 
každom bode špecifikoval kupujúceho, cenu a lokalitu. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 5 za, 13 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 

2. Hlasovanie o predloženom materiáli. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo zámenu a predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 509/ 

 
 
K bodu 3H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3H. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce parc. č. 521/2, zast. plocha vo výmere 
893 m2 pre Petra Habšudu – ALMA, Dubnica nad Váhom, IČO 34532994 za účelom 
výstavby administratívnej a skladovej budovy  
za cenu        ....              1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....   1 339.500,- Sk.  
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Ing. Lifka poďakoval, že napriek hlasovaniu predkladateľ špecifikuje kupujúceho, cenu 
a lokalitu.   
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 510/ 

 

 
K bodu 3I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3I. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností v k. ú. Zlatovce: budova bývalých dielni súp. č. 355 na pozemku 
parc. č. 1454, pozemok parc. č. 1454, zast. plocha vo výmere 640 m2 a pozemok parc. č. 
1442/25, zast. plocha vo výmere 4689 m2 odčlenený z pozemku parc. č. 1442/1 
geometrickým plánom č. 12/05 zo dňa 07.02.2005, spolu pozemky vo výmere 5329 m2 pre 
MTO KOVOSPOL, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby strojárskej spoločnosti  
za cenu  - pozemky      ....                  800,- Sk/m2 
              - cena za pozemky     ....   4 263.200,- Sk 
              - budova       ....   1 678.927,- Sk        
Spolu kúpna cena       ....   5 942.127,- Sk. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 511/ 
 
 
 
K bodu 3J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3J. 
 
Ide o: 
- p r e d a j pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1531/258, zast. plocha vo výmere 2 m2 
odčleneného z pozemku parc. č. 1531/212, zast. plocha vo výmere 22129 m2 geometrickým 
plánom č. 17905095-005-05 overeným dňa 31.01.2005 pre Blaženu Zajacovú za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou   
za cenu                       ....         800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                     ....      1.600,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 512/ 
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K bodu 3K. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3K. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností – pozemkov:  
- v k. ú. Kubra parc. č. 2342/4, zast. plocha vo výmere 1027 m2 odčleneného z parc. č. 

2342/1 geomertickým plánom č. 36335924-050-05 
- v k. ú. Trenčín parc. č. 1540/5, zast. plocha vo výmere 209 m2 odčleneného z parc. č. 

1540/1 geomertickým plánom č. 36335924-051-05, 
spolu výmera pozemkov 1236 m2, pre GTI Trade, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby 
polyfunkčného bytového domu   
za kúpnu cenu        ....  1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     .... 1 854.000,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 513/ 
 
 
 
K bodu 3L. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3L. 
 
Ide o: 
- p r e d a j nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín  

- parc. č. 1394/2, zast. plocha vo výmere 153 m2 odčlenený z parc. č. 1394, zast. 
plocha vo výmere 215 m2 a  

- parc. č. 1384/98, zast. plocha vo výmere 39 m2 odčlenený z parc. č. 1384/47, zast. 
plocha vo výmere 84 m2  

geometrickým plánom č. 50/05 zo dňa 11.04.2005, spolu výmera pozemkov 192 m2, pre DS 
TRADING, s. r.o. Trenčín za účelom rozšírenia parkoviska pre svoje obchodné priestory   
za kúpnu cenu        ....  1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                     ....    288.000,- Sk. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 514/ 
 
 
 
K bodu 3M. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3M. 
 
Ide o: 
- o d p r e d a j 
a) nehnuteľného majetku – areál bývalej Materskej školy, ul. Hanzlíkovská č. 2, 

Trenčín: 
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- pozemok parc. č. 1121 zast. plocha o výmere 981 m2 v k.ú. Hanzlíková a na nej 
stojaci 

- objekt - budova MŠ so súp. č. 703, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti v zostatkovej cene 757.827,83 Sk ku dňu 31.03.2005 o celkovej výmere 
podlahových plôch 391 m2 (suterén, prízemie, I. poschodie) 

 
pre Slovenský skauting so sídlom Orgovánová č. 5 v Trenčíne, za účelom zriadenia klubovní 
pre skautskú činnosť za kúpnu cenu 1,- Sk s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci preberá záväzky z platných nájomných zmlúv uzatvorených na predmet 
predaja 

- zmluvné strany sa dohodnú na predkupnom práve v prospech Mesta Trenčín na 
predmetnú nehnuteľnosť za 1,- Sk a investície, ktoré boli do uvedeného majetku 
preukázateľne vložené.  

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................... 1,- Sk 
 
Ing. Lifka požiadal do budúcna o stanovenie pravidiel, kto môže nadobúdať majetok za 1,-
Sk.  
 
Ing. Česal poznamenal, že v cene 1,-Sk sú zahrnuté aj priestory dvoch lekárskych ambulancií, 
ktoré sa v uvedenom objekte nachádzajú a ktoré nadobúdateľ taktiež získa za 1,-Sk. 
 
Ing. Celler reagoval, že nadobúdateľ získava celú nehnuteľnosť vrátane existujúcich 
nájomných zmlúv. Činnosť bude ďalej pokračovať. Zmluva bude uzatvorená tak, že v prípade 
keby chcel nadobúdateľ v budúcnosti nehnuteľnosť predať, musí ju ponúknuť mestu, 
vzhľadom na to, že majetok nadobúda za 1,-Sk.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

schválilo odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 515/ 
 
 
K bodu 3N. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3N. 
 
Ide o: 
- o d p r e d a j nehnuteľností – areálu letného kúpaliska „Za mostami“, nachádzajúceho sa na 
ul. Zlatovskej v Trenčíne, pre Vladimíra Mega, Obchodné meno : Vladimír Mego, Miesto 
podnikania : Zlatovská 2376, Trenčín, za účelom prevádzkovania letného kúpaliska, za cenu 
7.000.000,- Sk nasledovne : 
k.ú. Zlatovce 

- novovytovená parc.č. 238/1 (ležovisko) zastavaná plocha o výmere 3.531 m2, 
odčlenená GP č. 31041833-027-05, vyhotoveným dňa 30.3.2005 z parc.č. 238/1 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti   

- parc.č. 238/2 zastavaná plocha o výmere 801 m2 a na nej stojaci objekt vstupnej 
budovy so súp.č. 2376 

- parc.č. 238/3 zastavaná plocha o výmere 281 m2 a na nej stojaci objekt úpravovne 
vody 

- parc.č. 238/4 zastavaná plocha o výmere 339 m2 – bazén 
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- parc.č. 238/5 zastavaná plocha o výmere 115 m2 – detské brodisko 
- parc.č. 238/6 zastavaná plocha o výmere 51 m2 – pieskové ihrisko 
- parc.č. 238/7 zastavaná plocha o výmere 506 m2 – volejbalové ihrisko 
- parc.č. 238/8 zastavaná plocha o výmere 2 m2 – komín 
- parc.č. 238/9 zastavaná plocha o výmere 964 m2 – dláždené plochy 
- parc.č. 238/10 zastavaná plocha o výmere 319 m2 – vstupný priestor 
- parc.č. 238/11 zastavaná plocha o výmere 646 m2 – obslužný priestor 

 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................... 7.000.000,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 516/ 
 
 
K bodu 3Ň. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ň. 
 
Ide o: 
1/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2499, 
parc.č. 2337/26 zastavaná plocha o výmere 579 m2, pre: 
- Janu Bunčekovú, rod. Šubertovú,  
v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk 
- Ivana Škultétyho a manž. JUDr. Vieru, rod. Ryšavú 
v podiele 66/3472-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk 
- Alenu Raníkovú, rod. Peciarovú, 
v podiele 72/3472-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- 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 pozemku 
pod bytovým domom. 
 
2/ p r e d a j nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2503, 
parc.č. 2337/24 zastavaná plocha o výmere 582 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
- Jaroslava Punu a manž. Janu, rod. Vachálkovú,  
v podiele 68/3547-ín, čo predstavuje 11,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk 
- Stanislava Ďurišku a manž. Máriu, rod. Lieskovanovú,  
v podiele 67/3547-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk 
- Ing. Miroslava Beleščáka a manž. Annu, rod. Michaličkovú, 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk 
- Patrika Dohňanského a manž. Lenku, rod. Filinovú, 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk 
- Ing. Milana Dobrovodského a manž. Janku, rod. Oravcovú, 
v podiele 80/3547-ín, čo predstavuje 13,1 m2, za cekovú kúpnu cenu 46,- Sk 
- Tibora Chmelinu a manž. Martu, rod. Štefánkovú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- Sk 
- Ľubomíra Duchovného a manž. Zuzanu, rod. Mikulíkovú, 
v podiele 74/3547-ín, čo predstavuje 12,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk 
- Jaroslava Dobiaša a manž. Annu, rod. Poláčkovú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- Sk 
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- Ing. Pavla Šimočka a manž. Editu, rod. Seleckú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- Sk 
- Miloša Kohouta a manž. Máriu, rod. Kebisovú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- Sk 
- Petra Sányho a manž. Ing. Máriu, rod. Tomovú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- Sk 
- Ing. Ota Tománka a manž. Zdenku, rod. Bartkovú, 
v podiele 81/3547-ín, čo predstavuje 13,3 m2, za celkovú kúpnu cenu 47,- 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 pozemku 
pod bytovým domom, 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 517/ 
  
 
K bodu 3O. Návrh A/ na zmenu uznesenia MsZ č. 319 body 3. a 4. zo dňa 24.6.2004 
                               B/ na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
A/ z m e n u  časti uznesenia MsZ č. 319 zo dňa 24.06.2004, ktorým bol schválený 
postup k určeniu kritérií pri predaji nehnuteľného majetku Mesta Trenčín. 
 
Zmena sa týka bodu 3. - nehnuteľností Mierového nám. č. 15 a bodu 4. – nehnuteľností 
Mierové nám. č. 17, v ktorom sa ruší podmienka predaja nehnuteľnosti verejnou súťažou. 
 
 
B/ p r e d a j nehnuteľností nachádzajúcich sa na Mierovom námestí v k. ú. Trenčín a to: 
- budovu súp. č. 15 na pozemku parc. č. 26, 
- pozemok parc. č. 26, zast. plocha vo výmere 802 m2, 
- budovu súp. č. 17 na pozemku parc. č. 27 a  
- pozemok parc. č. 27, zast. plocha vo výmere 1070 m2 
pre Ing. Branislava Škodáčka – IMPUZ, IČO 17659621 za účelom ich rekonštrukcie ako 
celku na polyfunkčný objekt s podnikateľským zámerom ďalšieho rozvoja a rozšírenia 
vyžitia, zvýšenia úrovne vybavenia existujúcich prevádzok v súlade s vypracovanými 
architektonickými štúdiami pre Mesto Trenčín    
za celkovú kúpnu cenu       ....    25 000.000,- Sk 
s nasledovnými podmienkami: 
- zrealizovať investíciu spočívajúcu v rekonštrukcii objektov Mierové č. 15 a 17 v približnej 

výške   32  mil. Sk, 
- kupujúci preberie záväzky z platných nájomných zmlúv uzatvorených na predmet predaja.      
 
Ing. Lifka napadol procesnosť – uznesenie MsZ č. 319 nebolo na žiadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v 8., 10., 12., 2., ani v tomto mesiaci zmenené. Osoba, ktorá bola 
poverená výberovými kritériami, ktorú určil primátor mesta a bol to poslanec Ing. Krátky, 
mala vykonať tieto veci. Rozhodnutie, ktoré vykonal – nedošlo k súťaži a ku kritériám - je 
protiprávne. Poukázal na to, že Ing. Krátky nedodržiava uznesenia mestského zastupiteľstva. 
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Vyjadril súhlas so samotným prevodom, ale námietky mal voči postupu. Tento postup sa 
porušil taktiež pri Južanke. Ing. Krátky mal postupovať podľa toho, čo stanovilo uznesenie 
MsZ. Zopakoval, že postup nie je v poriadku a vyslovil obavu, že bude porušovaný aj do 
budúcna.  
 
Ing. Krátky reagoval, že práve preto predkladá v bode A/ najskôr návrh na zmenu uznesenia 
a až potom v bode B/ návrh na predaj nehnuteľného majetku, aby bolo rešpektované 
uznesenie mestského zastupiteľstva. Doplnil, že bola určená komisia, ktorá vyberala 
budúceho kúpujúceho.  
 
Ing. Celler na podnety Ing. Lifku reagoval, že táto skutočnosť sa preverí.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo  
A/ zmenu uznesenia MsZ č. 319 body 3. a 4. zo dňa 24.6.2004, 
B/ predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 518/ 
  
 
 
K bodu 3P. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3P. 
 
Ide o: 
- k ú p u nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín - novovytvorená  

          parc.č. 726/6 zastavaná plocha s výmerou  149 m2, 

          parc.č. 726/7 zastavaná plocha s výmerou  18 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 31041833-060-04 z pôvodných parciel č. 725/1, 726/1 
a 726/4, zapísaných na liste vlastníctva č. 814 ako vlastník Slovenská republika – 
Nemocnica s poliklinikou, Legionárska 28, Trenčín   v celosti za dohodnutú kúpnu cenu  

340.000,- Sk podľa znaleckého posudku, a 

          novovytvorená parc.č. 742/19 zastavaná plocha s výmerou 82 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 36335924-71-04 z pôvodnej parcely číslo 742/6, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 814 ako vlastník Slovenská republika – Nemocnica 
s poliklinikou, Legionárska 28, Trenčín v  celosti  za účelom usporiadania pozemkov pre 
stavbu „Križovatka ulíc Soblahovská a Legionárska“ a usporiadania jestvujúcej miestnej 
komunikácie Jesenského ulica  za dohodnutú kúpnu cenu  129.000,- Sk podľa znaleckého 
posudku. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  469.000,- Sk. 
 
MUDr. Sámel poznamenal, že táto križovatka je určite nepohodlná. Očakávané zlepšenie 
dopravy regulovanými semaformi rozhodne nenastalo. Požiadal, aby sa uvažovalo o vytváraní 
kruhových objazdov tam, kde je nebezpečná dopravná situácia a kde je potrebné mesto 
spriechodniť.  
 
MUDr. Sedláček sa vyjadril, že napriek tomu, že na začiatku neboli prizvaní k stavebnému 
konaniu, z ich strany bolo urobené všetko, aby táto akcia bola zrealizovaná. Požiadal, aby sa 
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zvážilo z hľadiska nájmov objektov pre nemocnicu. Oslovil primátora v záležitosti platenia za 
odpad, aby mestské zastupiteľstvo bolo ústretovejšie voči trenčianskej nemocnici.  
 
Ing. Celler reagoval, že nevidí problém, aby sa v záležitosti platenia za odpad nenašlo 
riešenie. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo kúpu 
nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 519/ 
  
 
K bodu 3R. Návrh na vyňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy  
                    m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3R. 
 
Ide o: 
- v y ň a t i e v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113 nehnuteľný majetok, 
ktorý bol zverený do správy m.r.o. Centrum voľného času Trenčín, Hviezdoslavova 6, 
uznesením MsZ v Trenčíne č. 241 zo dňa 28.11.2002 s účinnosťou od 01.03.2005 
v nasledovnej hodnote:  
 
Trieda 1 - budova CVČ: 
zostatková cena k 28.02.2005:       104.044,00 Sk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo vyňatie 
nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín zo správy m.r.o. Centrum voľného 
času, Hviezdoslavova 6, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 520/ 
 
 
 
K bodu 3S. Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ v Trenčíne č. 480 – bod III. zo dňa  
                   24.02.2005 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3S. 
 
Ide o: 
- z r u š e n i e  s účinnosťou od 01.03.2005, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
č. 480 zo dňa 24.02.2005 v bode III., ktorým zverilo do správy m.r.o. Centrum voľného času, 
investičnú akciu – stavebnú úpravu „Rekonštrukcia Centra voľného času, m.r.o., 
Hviezdoslavova 6, Trenčín“ v obstarávacej hodnote 838.911,50 Sk. 
 
Ing. Lifka sa zaujímal, či má Mestská rada v Trenčíne už predstavu, čo sa bude diať 
s budovou CVČ? 
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Ing. Celler odpovedal, že budova CVČ bude naďalej využívaná pre výchovno-vzdelávacie 
účely a v tomto duchu s ňou bude naďalej nakladané. informoval, že je tam plánovaný aj 
projekt na rekonštrukciu. 
 
Ing. Lifka položil otázku, či to môžeme vnímať ako signál pre ľubovoľnú neziskovú 
organizáciu, ktorá keď naplní tento účel, by sa mohla o to uchádzať.  
 
Ing. Celler reagoval, že v súčasnosti je už záujem Materského centra Srdiečko z časti sa 
rozšíriť, ale je to predmetom ďalších diskusií. 
 
Ing. Lifka zopakoval, že keď by bolo niečo takéto, môžu sa o to uchádzať.  
 
Ing. Celler odpovedal, že áno.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za zrušilo časť uznesenia MsZ 
v Trenčíne č. 480 – bod III. zo dňa 24.02.2005, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 521/ 
 
 
 
K bodu 3Š. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Š. 

Doplnil, že je potrebné na strane 1, čl. I., v druhom riadku upraviť v texte .... od 
1.7.2005. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo Zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna. 
/Uznesenie č. 522/ 
 
 
 
K bodu 3T. Návrh vysporiadania pozemku parc.č. 1821/2, k. ú. Trenčín a následného predaja  
                    štátnemu podniku Letecké opravovne Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3T. 
 
Ing. Lifka podotkol, že týmto už môžeme pozemok predať. Zaujímal sa, aká je cena.  
 
Ing. Celler informoval ako bude cena tvorená a doplnil, že predbežne to bude asi 800,-Sk.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania 
schválilo 
1. uzavretie dohody medzi Leteckými opravovňami Trenčín š.p. a Mestom Trenčín 
podľa predloženého návrhu, 
2. predaj pozemku parc.č. 1821/3 vo výmere 385 m2, odčleneného 
GP č. 17905095-116-01 do vlastníctva Leteckých opravovní Trenčín, š.p. za rovnakú 
cenu, ako bude odkúpená od vlastníkov bytov na ulici 28. októbra 1176 v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 523/ 
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K bodu 3Ť. Návrh na predaj hnuteľného majetku Mesta Trenčín v správe Mestského  
                   hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ť. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj hnuteľného 
majetku Mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 524/ 

 
 

 
K bodu 3U. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Základnej školy,  
                    Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, IČO 36 125 971 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3U. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za zverilo do správy Základnej 
školy, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, IČO 36 125 971  
 
hnuteľný majetok 
  
názov      počet ks        inv.č.         obst. cena v Sk 
Kruh hrnčiarsky obojsmerný  230 V       1         7/738/0003       38.600,00 
 
s účinnosťou od 01.05.2005. 
 
Hrnčiarsky kruh bol zakúpený od dodávateľa: PECE s.r.o. a LAC Slovakia, Nábrežná 
678/7, Očová. 
/Uznesenie č. 525/ 
 
 
K bodu 3V. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3V. 
 
Ide o: 
- p r e d a j spoluvlastníckeho podielu 5/8-ín na nehnuteľnostiach v k.ú. Trenčín - 
                  domu súpisné číslo 101 postaveného na pozemku parc.č. 63, 
                  pozemku  parc. č. 63 zastavaná plocha  s výmerou  597 m2, čo predstavuje výmeru 
373 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 4600 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 5/8-ín a Ľudmila 
Školudová, rod. Glocknerová v podiele 3/8-iny, a 
                   pozemku  parc.č. 64 zastavaná plocha s výmerou 672 m2, čo predstavuje výmeru 
420 m2, 
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zapísanej na liste vlastníctva č. 4649 ako vlastník Mesto Trenčín v podiuele 5/8-ín a Ľudmila 
Školudová, rod. Glocknerová v podiele 3/8-iny Ľudmile Školudovej, rod. Glocknerovej  za 
účelom scelenia nehnuteľností za  dohodnutú celkovú kúpnu cenu 5,437.500,- Sk podľa 
znaleckého posudku 
 
s nasledujúcimi podmienkami: 
 
- kupujúca umožní bezplatné užívanie priestorov časti budovy Základnou umeleckou školou 
až do doby pokiaľ Mesto Trenčín nenájde vyhovujúce náhradné priestory, 
 
- kupujúca preberie záväzky z platných nájomných zmlúv uzatvorených na predmet predaja. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že podiel 3/8-ín na tomto objekte bol získaný bez aplikovania 
predkúpneho práva na mesto. Položil otázku, či nemalo mesto záujem o späť nadobudnutie 
týchto 3/8-ín.  
 
Ing. Krátky reagoval, že sa uskutočnilo rokovanie, kedy mesto malo záujem o odkúpenie. Ich 
požiadavky boli veľmi veľké. Doplnil, že sa uskutočnili dve kolá rokovania, kde boli ich 
návrhy na odkúpenie podstatne nižšie a rokovaním sa ,,vyrokovala“ vyššia cena. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj  
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 526/ 
 
 
K bodu 3Z. 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 3Z. 
 
Ide o: 
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytov II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1539 
v Trenčíne, Ulica Golianova, orientačné číslo 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3894, pozemku  zast. parc. č. 1627/69 o 
výmere 1454 m2 a pozemku zast. parc.č. 1627/349 o výmere 674 m2,  zapísaného na LV č. 
6234, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  1 pozostávajúci z 1 obytnej  miestnosti,  vrátane  spoluvlastníckeho  podielu  
49/1798  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu 
7.629,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 28.895,- Sk   
Marii Vaškovej, rod. Cickovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.269,- Sk. 
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2. byt č.  4 pozostávajúci z 3 obytných  miestností,  vrátane  spoluvlastníckeho  podielu  
101/1798  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
15.781,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 59.750,- Sk   
Renáte Dubinovej, rod. Dubinovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo            
zaplatených 30 %, t.j. 4.734,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.762,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1539 Ulica Golianova je spolu 30 bytov. Doteraz bolo odpredaných 24 
bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 1539 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1539“. Kupujúci  vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
 
II.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046, pozemku zast. parc. č. 2237/70 o 
výmere 481 m2, zapísaného na LV č. 6046, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 81 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
10.693,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.915,- Sk        

      Pavlíne Svatíkovej, rod. Veľkej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2468  Ulica  Západná  je spolu 83 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 81 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". 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 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. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
72/2033 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
21.531,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.760,- Sk  
Jarmile Alakšovej, rod. Tóthovej.  
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 9.228,- Sk. 
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V dome súp. č. 2735 na Ul. Šafárikovej  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo 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". 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. 
 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 53/648 na pozemku  zast. parc. č. 1528/86 o 
výmere 374 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5967, k. ú. Trenčín 
JUDr. Márii Tóthovej, rod. Strakovej, bytom Trenčín, Ul.  Ružová 8. Na uvedenom 
pozemku je postavený dom súpisné číslo 1661, orientačné č. 2, Ul. Gen. Viesta v Trenčíne.  
Kupujúca je vlastníčkou  bytu č. 12 v tomto dome na základe darovacej zmluvy 
zaregistrovanej dňa 12.02.1998.  
Predávaný podiel 53/648 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 374 m2 predstavuje 30,81 
m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 108,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 16610212 dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 
 
V.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 9/356 na pozemku  zast. parc. č. 1531/65 o výmere 
354 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 5109, k. ú. Trenčín Milanovi 
Sandanusovi, bytom Trenčín, Ul.  Kpt. Nálepku 1681. Na uvedenom pozemku je postavený 
dom súpisné číslo 1681, orientačné č. 2, Ul. Kpt. Nálepku v Trenčíne.  Kupujúci je 
vlastníkom  bytu č. 13 v tomto dome na základe darovacej zmluvy zaregistrovanej dňa 
03.05.1993.  
Predávaný podiel 9/356 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 354 m2 predstavuje 8,94 
m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 31,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1681013 dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za 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. 527/ 
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K bodu 4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4. 
 Poznamenal, že poslanci materiál obdržali v obšírnej forme. Uviedol, že za minulý rok 
Mesto Trenčín malo bežné príjmy 554.963 tis. Sk, čo je 98,9% plnenie. Bežné výdavky boli 
550.258 tis. Sk, čo je 98,3% plnenie. Prebytok hospodárenia v bežných príjmoch a výdavkoch 
je 4.705 tis. Sk. Kapitálové príjmy boli 73.281 tis. Sk, čo je 63,9% plnenie. Kapitálové 
výdavky spolu boli 138.148 tis. Sk, čo je 60,7% plnenie. Tu vznikol schodok 64.867 tis. Sk. 
Príjmy spolu predstavujú čiastku 628.244 tis. Sk a výdavky spolu predstavujú čiastku 688.406 
tis. Sk. Schodok 60.162 tis. Sk. Z ostatných prijaté a splatené úvery po započítaní vkladu do 
spoločnosti, ide o Trenčín Invest s.r.o., celkovo prebytok hospodárenia mestského účtu je 
49.859 tis. Sk. Navrhol, aby sa 44,7 milióna Sk dalo do príjmov, do rozpočtu tohto roku 
a 4,986 milióna Sk, aby bolo tvorbou rezervného fondu, rovnako aj ostatné náležitosti ako sú 
uvedené. 

Upozornil na výrok audítora, kde tento skonštatoval, že podľa jeho názoru účtovná 
uzávierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú štruktúru Mesta 
Trenčín k 31.12.2004 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, následne prečítal stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2004 a odporučil Mestskému zastupiteľstvu 
v Trenčíne schváliť: 

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku podľa predloženého návrhu. 

 
Ing. Lifka sa zaujímal, či bolo k správe nezávislého audítora aj niečo podobné, ako býva 
v obchodných spoločnostiach list predstavenstvu, či k tomu bola ešte ďalšia správa. Bolo by 
vhodné ju do budúcnosti kvôli plnosti dokumentu pripojiť, je to súčasť celého účtu. Zaujímal, 
sa či by tam nemala byť uvedená zákonná formulácia tak, ako pri obchodných spoločnostiach, 
ktorá je len otázkou formy, že audit bol vykonaný bez výhrad, alebo s výhradou, pretože táto 
formulácia tam priamo neznie.  
 
Ing. Krátky reagoval, že záverečná správa ešte nebola dokončená, bol len tento výrok, ktorý 
predložil. V súčasnosti je už správa kedykoľvek k nahliadnutiu.  
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že by bolo vhodné, keby všetci poslanci túto správu dostali.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo 
1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 a vyjadruje súhlas s celoročným 
hospodárením bez výhrad, 
 
2.    rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2004, tak ako je uvedené na strane 85 
       Hospodársky výsledok Mesta Trenčín.................................................. 49 689 598,32 Sk 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín: 
* Prevod do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2005  
v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov........................................44 720 638,49 
Sk 
* Tvorba rezervného fondu v zmysle § 30 ods. 4 
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zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách....................................4 968 959,83 
Sk 

   
      Hospodársky výsledok Spoločného obecného úradu v Trenčíne.............604 708,05 Sk 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločného obecného úradu v Trenčíne: 
* Prevod do príjmov rozpočtu Spoločného obecného úradu v Trenčíne 
 v roku 2005 v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov........................544 237,25 
Sk 
* Tvorba rezervného fondu v zmysle § 30 ods. 4 
zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.........................................60 470,80 
Sk 

   
      Hospodársky výsledok spolu  

(Mesto Trenčín + Spoločný obecný úrad v Trenčíne)..........................50 294 306,37 Sk 
  
2. Mestské hospodárstvo m.p.o. 

Hospodársky výsledok Mestského hospodárstva m.p.o. z hlavného predmetu činnosti 
vo výške 523,85 Sk bude prevedený do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. 
Hospodársky výsledok Mestského hospodárstva m.p.o. z podnikateľskej činnosti vo 
výške 3 360,67 Sk bude prevedený do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. 
  

3. Správa mestských lesov m.p.o. 
Hospodársky výsledok Správy mestských lesov m.p.o. z hlavného predmetu činnosti 
vo výške 160 823,73 Sk bude prevedený do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 
2005. 
Hospodársky výsledok Správy mestských lesov m.p.o. z podnikateľskej činnosti vo 
výške 395,25 Sk bude prevedený do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. 

  
4. Základná umelecká škola 

Hospodársky výsledok Základnej umeleckej školy, mestskej príspevkovej 
organizácie vo výške 32 106,49 bude v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu 
rezervného fondu Základnej umeleckej školy v Trenčíne. 

   
3. Odvod finančných prostriedkov v celkovej výške 13 578 202,94 Sk po zrušených 
MHT, m.p.o. a SML, m.p.o. do príjmov mesta Trenčín v roku 2005. Uznesením č. 396 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.10.2004 MsZ v Trenčíne zrušilo 
organizáciu Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. dňom 31.12.2004 s právnym 
nástupcom a organizáciu Správa mestských lesov, m.p.o. dňom 31.12.2004 s právnym 
nástupcom a zriadilo rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m.r.o. Trenčín, ako právneho nástupcu zrušených organizácií MHT, m.p.o. a SML, 
m.p.o. s účinnosťou od 1.1.2005.  
/Uznesenie č. 528/ 
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K bodu 5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových   
                 priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie  
                 pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
                 Príloha č. 2 - Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta  
                 Trenčín v kultúrnych zariadeniach 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5. 
 Doplnil, že v prílohe č. 1 sadzby odpovedajú skutočnosti, včítane jednotlivých 
formulárov, ktoré by ustanovili akým spôsobom sa má postupovať pri krátkodobom prenájme. 
K návrhu VZN č. 6/1997, príloha č. 2 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené 
pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Ing. Lifka navrhol, aby sa nielen na internetovej stránke mesta, ale aj v INFO a TVT 
oznámilo, že VZN sa bude novelizovať. 
 
Ing. Česal poznamenal, že v čl. 1, odst. 1 – kultúrne zariadenia v III. pásme – nie je uvedené 
sídlisko Juh. Nepatrí tam, alebo tam platia iné pravidlá? 
 
Ing. Celler odpovedal, že Kultúrne stredisko Juh je vo výpožičke a nefunguje podľa tohto. 
V materiáli sú uvedené kultúrne zariadenia, ktoré ostali v správe mesta. Cieľom je 
zjednodušiť proces prenajímania, takto to bude podstatne jednoduchšie s presne stanovenými 
pravidlami.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo novelizáciu VZN č. 
6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
Príloha č. 2 – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta 
Trenčín v kultúrnych zariadeniach. 
/Uznesenie č. 529/ 
 
 
K bodu 6. Návrh novelizácie VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku  
                 mesta 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6. 

Doplnil, že k návrhu VZN č. 7/2003 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené 
pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že v prípade zrýchleného zápisu, sa nedodržiava na katastri niekedy 
ten zápis, že to stihnú do 30 dní. Mestu sa len prepláca táto čiastka. Muselo by mesto potom 
urgovať zrýchlený zápis. Nedá sa dohodnúť postup, že naháňanie na katastri si robia oni, lebo 
by bol diferencovaný prístup. Druhá varianta je prijať, že nebudeme dávať zrýchlené zápisy, 
alebo len zrýchlené zápisy.  
 
Ing. Krátky reagoval, že druhá strana bude platiť poplatok. Na katastri sa v súčasnosti 
zapisuje máj minulého roku, čiže výrazne skrátili zápisy. V krátkej dobe, do pol roka, by 
chceli aktualizovať zápisy na katastri.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo v súlade s § 11 ods. 
4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta nasledovne: 
 
1. v článku 5 sa dopĺňa nový odsek 4/, ktorý znie: 
,,Pri úhrade kúpnej ceny za predávaný nehnuteľný majetok je kupujúci povinný 
uhradiť správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.“ 
/Uznesenie č. 530/ 
 
 
K bodu 7. Novelizácia VZN č. 4/2004 o odpadoch 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 7. 

Doplnil, že k návrhu VZN č. 4/2004 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené 
pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Ing. Celler vysvetlil, že súčasný stav je taký, že do 30.9. museli podnikateľské osoby podať 
žiadosť, teraz sa to zjednodušuje, že ju môžu podať kedykoľvek. Stále však platí podmienka, 
že musia mať oni zabezpečené vážiace zariadenie, čo je stav len prechodný, pretože 
v súčasnosti prebieha proces prípravy verejnej súťaže na subjekt, ktorý bude zabezpečovať 
likvidáciu komunálneho odpadu a v súťažných podmienkach je zapracované, že ten už musí 
mať zabezpečené vážiace zariadenie. Od septembra by mal byť proces podstatne jednoduchší 
aj pre podnikateľské subjekty, o ktorých sa hovorí v predmetnom návrhu novelizácie VZN. 
 
Ing. Lifka sa zaujímal, či keď si zajtra podá žiadosť ako fyzická osoba, podnikateľ 
o množstvový zber, táto novelizácia umožní že bude zavedený do 90 dní.  
 
Ing. Celler odpovedal, že po nadobudnutí právoplatnosti si ktorákoľvek fyzická osoba môže 
podať žiadosť, ale musí mať vážiace zariadenie.  
 
Ing. Lifka podotkol, že vážiace zariadenie je naším výkladom, obmedzuje dikciu zákona ako 
konzultoval aj na Ministerstve životného prostredia SR. Keďže zákon umožňuje aj 
množstvový, aj objemový zber, a je tam nejaký ekvivalent, dá sa toto nahradiť aj množstvom. 
Položil otázku, prečo si fyzická osoba nemôže zabezpečiť množstvový zber.  
 
Ing. Celler reagoval, že na území mesta musia byť pre občanov rovnaké podmienky na zber 
a zneškodňovanie odpadu. Nedá sa zaviesť množstvový zber v panelákoch. 
 
Ing. Lifka oponoval, že zákon umožňuje túto možnosť. K nerovnosti občanov dochádza aj 
k spriemerovaniu objemu v nádobách podľa doterajšieho nariadenia. Keď si vyrátame počet 
občanov na objem, tak to vychádza, že keď jeden občan dostane nádobu má 110 litrov 
v priemere a keď sú štyria ľudia na nádobu, dostávajú 27,5 litra. Toto je taktiež 
znevýhodnenie.  
 Zaujímal sa, ako vznikla doba 90 dní, z čoho sa vyplánovalo toto číslo. Navrhol 
v bode č. 1 dobu 90 dní dobu skrátiť na 30 dní. 
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Ing. Boc sa opýtal zástupcu útvaru životného prostredia a dopravy, či 30 dní nebude problém. 
 
Ing. Petrtýl odpovedal, že doba 90 dní je odporučená v metodike ministerstva životného 
prostredia. Doba 30 dní by sa dala administratívne zvládnuť. 
 
Ing. Česal navrhol v bode č. 1 dobu 90 dní zmeniť na do 90 dní. 
 
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, že pre začiatok by bola vhodná doba do 90 dní, v budúcnosti nerobí 
problém upraviť to na kratšiu dobu.  
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – Lehotu na zavedenie množstvového zberu skrátiť na 
30 dní od podania žiadosti. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 7 za, 13 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 

2. Hlasovanie o návrhu Ing. Česala - Lehotu na zavedenie množstvového zberu zmeniť 
na do 90 dní od podania žiadosti. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 sa zdržali hlasovania, 

schválilo návrh Ing. Česala. 
 
 

3. Hlasovanie o predloženom návrhu vrátane odsúhlasenej zmeny. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
schválilo novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 o odpadoch s tým, že 
v článku 9 ods. 3 sa znenie prvej vety mení a dopĺňa nasledovne: ,, ... podáva FOP a PO 
na Útvar životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčín. Lehota na 
zavedenie množstvového zberu je do 90 dní od podania žiadosti.“ 
/Uznesenie č. 531/ 
 
 
 
 
K bodu 8. Návrh na určenie odmien sobášiacich funkcionárov 

 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 8. 
 
MUDr. Sámel poznamenal, že zamestnanci úradu, speváčky a recitátori sa často zúčastňujú 
viacero takýchto akcií, okrem sobášov aj zlatých svadieb a vítania detí do života. Prihovoril 
sa, aby aj im bola navýšená adekvátna čiastka. 
 
Ing. Bezák  podotkol, že sa vytvoria určité disproporcie medzi matrikárkami, ktoré majú 
určenú hodinovú mzdu a medzi poslancami. Matrikárka má toho viac ako poslanec, zaujímal 
sa či by sa to nedalo riešiť iným spôsobom, napr. formou odmien. 
 
Ing. Celler odpovedal, že je to riešené v rámci poriadku odmeňovania, formou nadčasov a  
ošatného. 
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Ing. Lifka poukázal na to, že výška čiastky u zamestnancov nedosahuje výšku čiastky, ktorú 
dostanú sobášiaci poslanci. Ľudia tam chodia dlhé roky, a preto by bolo vhodné, keby boli 
lepšie platení. Keď platy pre zamestnancov a sobášiacich poslancov budú na rovnakej úrovni, 
môže to zdvihnúť aj to, že sa na sobášenie budú vyberať lepší ľudia. Na sobášoch sa 
zúčastňujú aj ľudia, ktorí nie sú zamestnancami MsÚ, túto činnosť vykonávajú na základe 
zmluvy – budú tieto zmluvy v takej výške ako pre poslancov? 
 
Ing. Celler reagoval, že pre Mesto Trenčín je akt sobášenia vážna vec. Chceme, aby to bolo 
profesionálne perfektne zvládnuté, zabezpečené už v rámci doby, v ktorej žijeme. Nehľadí sa 
len na poslancov a volených zástupcov, ale túto udalosť ideme celoplošne riešiť tak, aby bola 
na podstatne lepšej kvalitatívnej úrovni vrátane odmeňovania. 
 
Ing. Lifka položil otázku, či aj ostatní zúčastnení dostanú za obrad čiastku 500,-Sk.  
 
Ing. Celler odpovedal, že je na to pamätané a je to riešené.  
 
PhDr. Kvasnička poznamenal, že na návrhu mu prekáža paušálna čiastka, ktorá 
nediferencuje medzi kvalitnými a menej kvalitnými úkonmi. Jeden poslanecký úkon je 
hodnotený viac, ako stovky poslaneckých úkonov za celý mesiac. Dáva sa sobášeniu väčšia 
váha ako ostatným poslaneckým aktivitám? 
 
Ing. Celler sa vyjadril, že sobášny akt je zrejme aj touto formou povýšený nad všetky ostatné 
činnosti, pretože v živote každého jednotlivca má možno väčší dopad, ako všetky naše ostatné 
rozhodnutia. 
 
P. Löbbová položila otázku, či poslanec inam nemusí ísť slušne oblečený? Nikto sa nepýta, 
koľko stoja poslancov telefóny, cesty, benzín a podobne. 
 
Ing. Celler podotkol, že na akt sobášenia je potrebné byť ešte slušnejšie oblečený ako po celý 
ostatný čas. 
 
Ing. Boc doplnil, že na sobášení sobášiaci poslanec musí reprezentovať mesto, ale mimo 
sobášnej miestnosti môže chcieť reprezentovať mesto. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 1 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za prípravu 
a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu ošatného vo výške 500,-Sk 
s účinnosťou od 1.5.2005. 
/Uznesenie č. 532/ 
 
 
K bodu 9. Návrh na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.  
                 Trenčín 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 9. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za menovalo Ing. Eriku 
Vravkovú do funkcie riaditeľky Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín, 
dňom 01.05.2005. 
/Uznesenie č. 533/ 
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K bodu 10. Návrh na menovanie riaditeľa Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 10. 
 
Ing. Lifka podotkol, že keď niekoho poveríme, dotyčný zhodou okolností aj vyhrá výberové 
konanie. Položil otázku, či môžeme dôverovať, že výberové konanie bolo v poriadku a či sme 
Mgr. Lorencovú nemohli priamo vymenovať do funkcie riaditeľky už predtým a natrvalo.  
 
Ing. Celler ubezpečil, že výberové konania sú objektívne.  
 
Ing. Lifka sa zaujímal, či tu nedochádza ku konfliktu zákona, ktorý by mal niekto deklarovať.  
 
Ing. Celler reagoval, že nevie o tom, že by k tomuto dochádzalo. 
 
Ing. Lifka poďakoval  a vyjadril sa, že v tomto prípade bude hlasovať za.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
menovalo Mgr. Danicu Lorencovú do funkcie riaditeľky Školských zariadení mesta 
Trenčín, m.r.o., dňom 01.05.2005. 
/Uznesenie č. 534/ 
 
 
 
 
K bodu 11. Návrh Zmluvy o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín 

 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 11 

Uviedol, že mesto Zlín ponúklo mestu Trenčín v rámci vzájomnej spolupráce, nakoľko 
mesto Zlín je naším dlhoročným partnerským mestom, uzatvoriť zmluvu o partnerstve za 
účelom realizácie projektu ,,Kongresové centrum Zlín“. Tento projekt plánuje mesto Zlín 
realizovať z prostriedkov Európskej únie a v rámci takýchto projektov a z hľadiska ich 
možnej úspešnosti je vhodné a potrebné deklarovať a pomenovať partnerov, ktorí sa na 
uvedenom projekte budú podieľať. Neznamená to, že sa budú podieľať finančne, znamená to, 
že partneri, ktorí môžu mať z projektu nejakou formou prospech, v tomto prípade sa 
domnievame a ,,zlínska“ strana nám to deklarovala, že prospech by mohol byť v oblasti 
cestovného ruchu. V prípade úspešnej realizácie tohto diela je predpoklad, že tzv. kongresová 
turistika by mohla doviesť turistov a návštevníkov aj do mesta Trenčín. Požiadal o podporu 
tohto zámeru. Dodal, že keďže je to zmluva ,,cezhraničná“, musí byť schválená mestským 
zastupiteľstvom.  
 
Ing. Lifka v náväznosti na zákon č. 369 položil otázku, ktorým uznesením mestského 
zastupiteľstva bola na mestskú radu prenesená právomoc preberať tento problém.  
 
Ing. Celler reagoval, že na neho sa obrátil listom primátor mesta Zlín. Následne na rokovanie 
mestskej rady, ktorá je okrem iných funkcií poradným orgánom primátora, v súlade so 
zákonom č. 369, predložil tento materiál. 
 
Ing. Lifka sa zaujímal, kde by malo stáť Kongresové centrum Zlín, nad ktorými lokalitami sa 
uvažovalo, či to bude na súkromných, alebo na mestských pozemkoch. 
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Ing. Celler ubezpečil, že to nebude v Trenčíne, bude to na území mesta Zlín.  
 
PhDr. Kvasnička sa pozastavil nad tým, či je to v súlade s jazykovým zákonom, či by 
zmluva nemala byť aj v slovenčine.  
 
Ing. Celler citoval, že zmluva musí byť pre obidve zmluvné strany zrozumiteľná a jasná, to 
znamená, že aj vyhotovená má byť v jazyku, v ktorom rozumejú obidve zmluvné strany. 
V prípade, že daný jazyk niektorá zo zmluvných strán neovláda, má právo domáhať sa 
úradného prekladu zmluvy. Zmluva sa v tomto prípade riadi na základe dohody zmluvných 
strán právom platným v ČR. Vyjadril sa, že rozumie českému jazyku, ako je zmluva napísaná, 
takže pokiaľ bude zmluva schválená, podpíše ju.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo Zmluvu 

o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín. 
/Uznesenie č. 535/ 
 
 
K bodu 12. Interpelácie poslancov 
 
MUDr. Sámel uviedol, že na križovatke Biskupická je semafor evidentne nekvalitný, zo 
strany od nemocnice. V prípade, keď tam stojí už málo áut vo večerných hodinách, stáva sa, 
že semafor púšťa z jednej strany každý druhý, tretíkrát. Potom sa vodiči pchajú do  
križovatky, takže tam aj tak dôjde určite ku kolízii. Poprosil kompetentného, aby dal 
Siemensu za úlohu skontrolovať predmetný semafor, lebo je evidentne zlý.  
 Vyjadril sa, že kruhový objazd je dosť náročná záležitosť na to, aby sme ho budovali 
za účelom toho, že spomalí premávku. Prihovoril sa za to, aby sme kruhové objazdy budovali 
najprv na ťahu ktorý je krízový. Uprednostnil by kruhový objazd skôr pri Kauflande, ako na 
Ul. Gen. M. R. Štefánika, alebo na križovatke Biskupická – nemyslí si, že je to 
nerealizovateľné len kvôli tomu, že je tam železničná trať. Taktiež bolo v minulosti 
vysvetľované, že pri Tatre nemôže byť kruhový objazd, pretože sa tam nezmestí. 
V súčasnosti, keď je tam projektovaná rekonštrukcia železničnej trate a bude tam menej 
miesta, v projektovej dokumentácii objazd je.  
 
 
Ing. Celler reagoval, že Ul. Električná pri Kauflande je záležitosť TSK VÚC, je to ich cesta, 
nie naša. My nemôžeme budovať kruhové objazdy a križovatky, môžeme riešiť len semafory. 
Kruhové križovatky na týchto konkrétnych cestách sú vecou iného subjektu ako je mesto. Pri 
Tatre je to vecou Slovenskej správy ciest, lebo je to štátna cesta. My v rámci schvaľovacích 
procesov vstupujeme do toho, že sa snažíme ovplyvniť, ako by mali križovatky vyzerať. Aj 
režim svetelnej signalizácie, ktorý schvaľuje dopravný inšpektorát, nemôžeme len tak meniť. 
Funkčnosť a režim semaforov budú preverené. 
 
 
P. Babič predložil interpelácie v písomnej podobe: 
Primátor mesta Ing. Branislav Celler: 

1. Prišla na Mesto Trenčín ponuka na získanie prebytočného majetku Ministerstva 
obrany? 

2. Ak nie doteraz – je známy termín, kedy vydá Ministerstvo obrany SR takýto materiál? 
3. Žiadam o informáciu o jednaní s Ministerstvom obrany na túto tému, kedy a aký 

majetok bude ponúknutý. 
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4. Rozhodnutím MsZ prevziať predmetný majetok do vlastníctva mesta. 
5. Na jednania týkajúce sa mestskej časti Sever pozývať písomne alebo e-mailom 

poslancov tejto mestskej časti. 
 
Poverená vedením útvaru marketingu, Mgr. Kaščáková: 

1. Kedy a za akých okolností môže hovorca MsÚ vyhlásiť informačné embargo? 
2. Žiadam zdôvodnenie prečo proces súťaže o nové logo mesta neprešiel mestským 

zastupiteľstvom, ani jeho komisiami. Pri vyhodnotení súťažných návrhov neboli 
dodržané podmienky súťaže. 

3. Vyhodnotiť jazykové znalosti zamestnancov MsÚ Trenčín. 
 
 
Prednostka MsÚ, JUDr. Orgoníková: 

V súvislosti s prieskumom jazykových znalostí  zamestnancov MsÚ navrhnúť spôsob 
a systém jazykových kurzov a školení. 
 
Útvar architektúry a stratégie: 

1. Ako prehodnotil útvar architektúry a stratégie projekt výstavby verejných WC 
v súvislosti s okolnosťami historického nálezu na mieste pôvodne plánovanej 
výstavby? 

 
Zástupca primátora, Ing. Boc: 

1. Žiadam na najbližšom zasadnutí MsZ podať správu o prevádzke a financovaní útulku 
pre psov. Predmetom správy je: 

- spôsobilosť opatrovateľov 
- režim návštev a vychádzok so psami 
- operatívne prispôsobenie rozpočtu nákladom na prevádzku, údržbu a technické 

zabezpečenie útulku 
- posúdenie priestorov – ich lokality a funkčnosti 

 
 
 
Ing. Lifka predložil interpelácie v písomnej podobe: 
 Interpeloval prednostku MsÚ, JUDr. Orgoníkovú 
Vážená pani prednostka 

1. Žiadam o chronológiu termínov a úkonov a kópie dokumentov súvisiacich 
s vysťahovaním domu na Kasárenskej ulici v období od VI. 2004 do dnešných dní: 

Vzhľadom na: 
a/ vyjadrenia v tlači: 
Podľa Orgoníkovej však budovanie prípojok bolo riadne ohlásené a povolené, 

,,stavebníci si ho zrejme iba zabudli vziať so sebou“. 
b/ Vedomosti, že 28.4.2005 o 9.00 h ráno po osobnej návšteve na stavebnom úrade 

povolenie ešte neexistovalo. 
 

2. Žiadam o zdôvodnenie neskorého postupu úradu napriek vedomosti termínu kedy 
treba obyvateľov presťahovať. (Zmeny v postupe, v riešení a s dátumami.) 

 
3. Žiadam o zdôvodnenie, prečo sa nepostupovalo podľa stavebného zákona nakoľko na 

typ stavby, na ktorú treba povolenie. 
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4. Žiadam mená úradníkov a funkcionárov, ktorí iniciovali tento postup a sú zaň 
zodpovední. 

 
5. Žiadam o vyjadrenie či Mesto Trenčín svojim konaním prostredníctvom oddelenia 

neporušilo rovnosť subjektov pred zákonom a nefavorizovalo mesto Trenčín 
a vykonávateľov stavieb, ktorí sú financovaní z mestského rozpočtu. 

 
Interpeloval členov mestskej rady,  Ing. Boca a Ing. Krátkeho: 

1. Žiadam aby bol predložený odpočet činností od založenia, od 31.12. Koľko bolo 
preinvestovaných financií, aká veľká je pôžička od JT Group, aké sú odmeny, nefinančné 
výhody členov predstavenstva a zamestnancov, v akom stave sa nachádza výkup pozemkov, 
či sa jedná kvantitatívneho, alebo kvalitatívneho v metroch a percentách, ktoré sú 
problematické. Či sa dodržia termíny zmluvy, či náhodou nedochádza k tomu, že zmluva, 
ktorú sme prijali pred rokom, nie je ohrozená a či nám nehrozia zmluvné pokuty, vyplývajúce 
zo zmluvy. Koľko času strávili títo ľudia v orgánoch spoločnosti problematikou Trenčín 
Investu s.r.o. od nominovania do orgánov spoločnosti. Zaujímal sa o počet investorov a kto je 
zmluvne ,,podchytený“.  
 
 
Ing. Sýkorčin interpeloval zástupcu primátora a prednostku MsÚ 

Na zasadnutí VMČ Západ sa na nich obrátil občan bývajúci na Obchodnej ulici, ktorý 
má problém a poprosil mesto o pomoc. V blízkosti jeho domu začal jeden občan chovať 
okrasné jarabice, ktoré robia veľké problémy, najmä v súčasnosti v období párenia. Obrátil sa 
na Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne, taktiež na políciu, ale zatiaľ 
bezvýsledne. Tomuto občanovi je potrebné pomôcť. Doplnil, že osobne preverí situáciu. 
 Interpeloval Ing. Petrtýla, povereného vedením útvaru životného prostredia a dopravy, 
aby zabezpečil stretnutie s občanmi Záblatia, ktorí majú veľký problém s potokom. Tento 
prechádza okolo univerzity a je prekrytý. Je už takmer do ¾-ín zanesený. Stále viac sa zanáša 
ornicou v dôsledku splavovania - zatápa pivnice a zneškodňuje pitnú vodu v ich kopaných 
a vŕtaných studniach. 
 
P. Kohout sa pripojil k MUDr. Sámelovi. Vyjadril nespokojnosť s tým, ako Siemens vyriešil 
semafory. Navrhol, že existuje počítačový program, ktorý riadi križovatku podľa toho, koľko 
áut na nej čaká. Čiže keď v jednom pruhu stojí 10 áut a majú červenú a v druhom pruhu, ktorý 
pustí a nie je tam žiadne auto, program urobí to, že pustí autá, ktoré tam stoja  a nie autá, ktoré 
tam nestoja. 
 
Ing. Celler vysvetlil, že u nás je to takto zrealizované. Je to vec, ktorú čisto odborne rieši 
dopravný inšpektorát. MsZ to nevyrieši žiadnym uznesením. Sú ďalšie orgány v zmysle 
zákona, ktoré presne určujú ako majú križovatky fungovať.  
 
Ing. Lifka podotkol, že z rokovacieho poriadku nepochopil, či interpelácia Ing. Sýkorčina 
bude poskytnutá písomne a na koho je smerovaná.  
 
Ing. Celler odpovedal, že na prednostku MsÚ a zástupcu primátora. 
 
Ing. Krátky doplnil MUDr. Sámela, že je to skutočne tak, že keď autá stoja smerom od 
nemocnice von, semafor vynecháva.  
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P. Babič podotkol, že sú zákonného lehoty na vybavenie interpelácií. Interpelácia Ing. Lifku 
(výstavba na Kasárenskej ulici)je aktuálna,a preto požiadal, či by na túto interpeláciu aspoň 
rámcovo nemohlo byť zaujaté stanovisko od príslušných vedúcich. Ak dodržíme 30 dní, udejú 
sa tam veci, ktoré sú predmetom tejto interpelácie.  
 
Ing. Celler reagoval, že všeobecne sa tam musia udiať veci jedine v súlade so zákonom 
z hľadiska všetkých postupov, všetkých pravidiel.  
 
 
 

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 :  
 
 
Ing. Milan Č e s a l, dňa ........................................................................................... 
 
 
p. Branislav Z u b r i č a ň á k, dňa ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 05.05.2005 
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