
Z Á P I S N I C A 
 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 28.11.2002 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Jozef Žiška. 
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 40 bolo prítomných 34 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 MUDr. Miroslav Chovanec a Vladimír Novotný  
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 p. Miloša Šnajdra a Ing. Branislava Cellera 
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
 p. Martu Blahovú a p. Ladislava Nebusa 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo určených overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov 
v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia. 
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Program: 
 
1. Návrh na menovanie riaditeľa Materskej školy na Soblahovskej ulici v Trenčíne 
1A. Návrh na menovanie riaditeľa Školského klubu na Ul. L. Novomeského v Trenčíne 
2. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne 
3. Majetkové prevody 
4. Návrh novelizácie VZN č. 1/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľnosti na 

území mesta Trenčín 
5. Návrh novelizácie VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch 
6. Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín 
7. Návrh na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na 

úseku vodovodov a kanalizácií do a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 
8. Návrh na určenie výšky nájomného v obytnom dome na ul. Kasárenská v Trenčíne 
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9. Vstup do združenia pre financovanie stavby „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-
04 Vzdušná NN prípojka, objekt So-05 elektrická káblová prípojka NN” 

10. Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín 
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za III. štvrťrok 2002 
12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
13. Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
14. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť 
15. Návrh na preplatenie dovolenky primátorovi mesta 
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Žiška navrhol majetkové prevody doplniť o body: 
3 Ľ – Návrh na vyňatie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy MHT, m.p.o. -  
Kasárenská ul. 
3 Y – Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o Školské 
zariadenia mesta Trenčín. 
3 Z – Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná 
Škola Trenčín, Ul. 1. mája.  
3 Ž – Byty. 
 
Ing. Maxon navrhol rozšíriť program o body: 
11A – Návrh na riešenie hokeja v Trenčíne a                                                         
11B – Návrh na riešenie futbalu v Trenčíne. 
 
Ing. Lobotka navrhol doplniť do programu bod 13A – Návrh na zriadenie spoločného 
obecného úradu so sídlom v Trenčíne. 
 

p. Nebus navrhol doplniť program o bod - Interpelácie a požiadal primátora informovať o 
stretnutí primátorov K8.    

 

1/ hlasovanie o návrhu Ing. Žišku – doplniť majetkové prevody o body 3Ľ, 3Y, 3Z, 3Ž.   

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za schválilo návrh Ing. Žišku. 

 

2/ hlasovanie o predloženom návrhu Ing. Maxona – doplniť do programu bod 11A – Návrh 
riešenia hokeja v Trenčíne a bod 11 B – Návrh riešenia futbalu v Trenčíne 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 26 za, 2 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Maxona. 
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3/ hlasovanie o predloženom návrhu Ing. Lobotku – rozšíriť program o bod 13A - Návrh na 
zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom v Trenčíne  

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za, 6 sa zdržalo hlasovania, 
schválilo návrh Ing. Lobotku. 

 

4/ hlasovanie o predloženom návrhu p. Nebusa – doplniť do programu bod 16 – Informácia o 
stretnutí primátorov K8 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za, 1 proti, 2 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh p. Nebusa. 

 

5/ hlasovanie o predloženom návrhu p. Nebusa – doplniť do programu bod 17 - Interpelácie 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 4 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh p. Nebusa. 

 

6/ hlasovanie o predloženom programe so schválenými zmenami a doplnkami 

  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predložený program so schválenými zmenami a doplnkami. 
 
 
K bodu 1. Návrh na menovanie kandidáta za riaditeľa Materskej školy na Ul. Soblahovská  
 
Ing. Žiška, primátor mesta Trenčín, predložil materiál pod bodom 1. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo pani Máriu Hašíkovú za riaditeľku Materskej školy na Ul. Soblahovská 
v Trenčíne od 1. decembra 2002. 
/Uznesenie č. 215/ 
 
 
K bodu 1A. Návrh na menovanie kandidáta za riaditeľa Školského klubu detí na Ul. 

        L. Novomeského 
 
Ing. Žiška, primátor mesta Trenčín, predložil materiál pod bodom 1A. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo pani Evu Dobiašovú za riaditeľa ŠKD na Ul. L. Novomeského v Trenčíne od 1. 
decembra 2002. 
/Uznesenie č. 216/ 
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K bodu 2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Ing. Gajarská, hlavná kontrolórka mesta Trenčín, predložila materiál pod bodom 2. 
 
 Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne hlasovaním 32 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 217/ 
 
 
K bodu 3A. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3A. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín 

         parcela číslo 3368/4 záhrada s výmerou 132 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti MUDr.Jozefovi 
Vavrušovi a manželke Ing.Elene rod. Kuchtovej, za účelom usporiadania jestvujúcej 
záhrady a dvora, za dohodnutú kúpnu cenu  250,- Sk/m2. 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 34 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, parcela 
číslo 3368/4 záhrada s výmerou 132 m2 pre MUDr. Jozefa Vavruša a manž. Ing. Elenu 
rod. Kuchtovú, v zmysle predloženého návrhu. 
 /Uznesenie č. 218/ 

 
K bodu 3B. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3B. 
 
Ide o: 

-  predaj nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín  – pozemku  

            parc.č.  1799/3  záhrada s výmerou  66 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Petrovi Takáčovi 
a manželke Jarmile rod. Lukačovičovej, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady, za 
dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje ...................................................  16.500,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, parc.č. 
1799/3 záhrada o výmere 66 m2 pre Ing. Petra Takáča a manželku Jarmilu rod. 
Lukačovičovú, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 219/ 
K bodu 3C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
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JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3C. 
 
Ide o : 
- predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Švermovej ulici v  k. ú. Trenčín - pozemku parc. 
č. 1627/585, zast. plocha vo výmere 20 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 075/2002 
overeným dňa 05.11.2002 z pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 28 m2 pre 
Andreja Brezováka s manželkou Martou v podiele 1/2 a ich syna Ing. Andreja Brezováka 
v podiel 1/2  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku a scelenia 
záhrady  
za kúpnu cenu                      ....            250,- Sk/m2, 
Celková kúpna cena                                                                          ....         5.000,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 1627/585, zastavaná 
plocha vo výmere 20 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 075/2002 overeným dňa 
05.11. 2002 z pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 28 m2  pre Andreja 
Brezováka s manželkou Martou v podiele 1/2 a ich syna Ing. Andreja Brezováka 
v podiele 1/2, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 220/ 
 
 
K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3D. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Švermovej ulici v  k. ú. Trenčín - pozemku parc. 
č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 8 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 075/2002 
overeným dňa 05.11.2002 z pôvodného pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo výmere 
28 m2 pre Eduarda Becka s manželkou Matildou za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaného pozemku a scelenia záhrady  
za kúpnu cenu                         ....            250,- Sk/m2, 
Celková kúpna cena                                                                                    ....         2.000,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúcej sa v k.ú. Trenčín  parc. č. 
1627/182, zast. plocha vo výmere 8 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 075/2002 
overeným dňa 05.11.2002 z pôvodného pozemku parc. č. 1627/182, zast. plocha vo 
výmere 28 m2 pre Eduarda Becka s manželkou Matildou, v zmysle predloženého 
návrhu. 
/Uznesenie č. 221/ 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
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JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o: 
- predaj spoluvlastníckeho podielu 2/8 na nehnuteľnostiach v k. ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa na Kukučínovej ulici v Trenčíne: 
- pozemku parc. č. 1348, zast. plocha vo výmere 340 m2, 
- pozemku parc. č. 1347/2, záhrada vo výmere 260 m2, 
- obytnom dome súp. č. 503 na pozemku parc. č. 1348 s príslušenstvom, ktoré je oplotenie a  

vonkajšie úpravy  
pre JUDr. Romana Hargaša, vedeného na LV č. 4058, vlastník Mesto Trenčín v 2/8,  
za kúpnu cenu                                                                                                ....  495.000,- Sk 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 29 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj spoluvlastníckeho podielu 2/8 na nehnuteľnostiach v k.ú. Trenčín – 
pozemku parc. č. 1348, zast. plocha vo výmere 340 m2, parc. č. 1347/2, záhrada vo 
výmere 260 m2, obytnom dome súp. č. 503 na pozemku parc. č. 1348 s príslušenstvom 
pre JUDr. Romana Hargaša, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 222/ 
 
 
K bodu 3F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3F. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Železničnej ulici v  k. ú. Trenčín: pozemok 
parc. č. 1508/4, zast. plocha vo výmere 90 m2 a pozemok parc. č. 1507/2, zast. plocha vo 
výmere 3 m2 pre Jozefa Igaza - TLAČIVÁ - PAPIER za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaných pozemkov a scelenia areálu  
za kúpnu cenu                 ...          1.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                         ...       93.000,- Sk.  
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín – parc. č. 1508/4, zast. 
plocha vo výmere 90 m2 a parc. č. 1507/2, zast. plocha vo výmere 3 m2 pre Jozefa Igaza - 
TLAČIVÁ - PAPIER, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 223/ 
 
 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3G. 
 
Ide o: 
-    predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Považskej ul. v k.ú. Kubra:  
- novovytvorená parc. č. 222/2, ostatná plocha vo výmere 3460 m2 za účelom výstavby a 

prevádzkovania tenisových kurtov a športovísk so zázemím za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 
- novovytvorená parc. č. 222/3, ostatná plocha vo výmere 66 m2 za účelom výstavby a 

prevádzkovania objektu technicko-hospodárskeho zabezpečenia športovísk a detského 
ihriska za kúpnu cenu 800,- Sk/m2,  
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obe odčlenené z pôvodnej parc. č. 222, ost. plocha vo výmere 4923 m2 geometrickým 
plánom č. 1099/02 overeným dňa 15.11.2002, pre Gabriela Martišku 
za celkovú kúpnu cenu ................................................................................. 1,090.800,- Sk.  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 29 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov – novovytvorená parcela č. 222/2, ostatná 
plocha vo výmere 3460 m2 a novovytvorená parcela č. 222/3, ostatná plocha vo výmere 
66 m2, obe odčlenené z pôvodnej parc. č. 222, ost. plocha vo výmere 4923 m2 
geometrickým plánom č. 1099/02 overeným dňa 15.11.2002, pre Gabriela Martišku, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 224/ 
 
 
K bodu 3H. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3H. 
 
Ide o: 
-  odpredaj nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov parc.č. 3488/10 
lesný pozemok o výmere 31 m2 a parc.č. 3488/11 lesný pozemok o výmere 31 m2, pre 
Miroslava Krátkeho a manž. Tatianu, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú rekreačné chatky vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 45,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena pozemkov predstavuje ............................................. 2.790,- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov parc. č. 3488/10 o výmere 
31 m2 a parc.č. 3488/11 lesný pozemok o výmere 31 m2, pre Miroslava Krátkeho a 
manž. Tatianu, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 225/ 
 
 
K bodu 3CH. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MSÚ, predložila materiál pod bodom 3CH. 
 
Ide o: 
- pozemok – novovytvor. parc. č. 823/40 zast. plocha o celkovej výmere 940 m2, odčlenený 
GP č. 31041833-095-02 z pozemku parc.č. 823/16, 823/18, 823/19 a 823/29, v KN všetky 
zapís. na LV č. 1836 v prospech vlastníka SR – MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
v celosti, v správe SAMaV, Krížna 42, 821 08 Bratislava,  
 
za 
 
pozemok – parc. č. 818 zast. plocha a nádvorie o výmere 811 m2, v KN zapís. na LV č. 1 
v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 
Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, t.j. 129 m2, bude realizovaný 
formou finančného vyrovnania, za cenu podľa znaleckého posudku. 
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Tento majetkový prevod sa uskutočňuje za účelom realizácie investičnej akcie Mesta 
Trenčín – stavby „Križovatka ul. Pod Brezinou a ul. Partizánska“. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za schválilo zámenu 

nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne: pozemok – novovytvor. parc. č. 
823/40 zast. plocha o celkovej výmere 940 m2, odčlenený GP č. 31041833-095-02 z 
pozemku parc.č. 823/16, 823/18, 823/19 a 823/29, v KN všetky zapís. na LV č. 1836 
v prospech vlastníka SR – MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v celosti, v správe 
SAMaV, Krížna 42, 821 08 Bratislava,  za pozemok – parc. č. 818 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 811 m2, v KN zapís. na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 226/ 
 
 
K bodu 3I. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3I. 
 
Ide o: 

- zámenu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín - novovytvorená  

           parcela číslo  2315/501 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 20-2002 zo dňa  8.10.2002 z pôvodnej parcely číslo 
2315/349, zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  

za 

novovytvorenú parcelu číslo 2315/502 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, 

oddelenú geometrickým plánom č. 20-2002 zo dňa 8.10.2002 z pôvodnej parc.č. 2315/85, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 6321 ako vlastník BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 91101 
Trenčín  v celosti. 

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za schválilo zámenu 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, parc. č. 2315/501 zastavaná plocha s výmerou 
675 m2 oddelenej geometrickým plánom číslo 20-2002 z pôvodnej parcely č. 2315/349, 
zapísanej v liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za novovytvorenú 
parcelu č. 2315/502 zastavaná plocha s výmerou  675 m2, oddelenú geometrickým 
plánom č. 20-2002 z pôvodnej parc. č. 2315/85, zapísanej v liste vlastníctva č. 6321 ako 
vlastník BYVYSERV, a.s., Trenčín v celosti, v zmysle predloženého návrhu.        
/Uznesenie č. 227/ 

 

 
K bodu 3J. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy 
                  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3J. 
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Ide o: 
- zverenie v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  
v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   
schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,  
nasledovný nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy  m.p.o. Mestské 
hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 01.07.2002 : 

  
1/ investič. akcia – stavba „Príjazdová komunikácia a spevnené plochy k radovým 

garážam ul. Lavičková – Trenčín JUH“, v rámci ktorej je predmetom zverenia jej časť – 
verejná komunikácia a parkovisko, 

 
2/ pozemok v k.ú. Trenčín pod verejnou komunikáciou a parkoviskom, uvedenými 

v bode 1/ - novovytvor. parc.č. 2237/369 zast. plocha s celkovou výmerou 1.399 m˛, 
odčlenená GP č. 17/2000 zo dňa 29.05.2000, z parc.č. 2237/1, v KN zapís. na LV č. 1 
v prospech vlastníka Mesto Trenčín v celosti. 

 
Investorom a stavebníkom stavby „Radové garáže na Lavičkovej ul. v Trenčíne“, je    

Bogner – Jurga, Vajanského č. 8, Trenčín.  
Investorom a stavebníkom verejnej komunikácie a parkoviska v rámci predmetnej 

stavby, je Mesto Trenčín. 
Obstarávacie náklady zverovanej časti stavby - verejnej komunikácie a parkoviska, 

predstavujú sumu ............................................................................................. 3,657.898,-Sk.  
Hodnota zverovaného pozemku pod stavbou s celkovou výmerou 1.399 m˛, je 

v zmysle príslušnej vyhlášky 500,-Sk/m˛. Jej celková hodnota teda predstavuje sumu 
............................................................................................................................ 699.500,-Sk. 

Celková hodnota zverovaných nehnuteľností (verej. komunikácie a parkoviska a 
časti pozemku pod nimi) predstavuje sumu ................................................ 4,357.398,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za zverilo nehnuteľný majetok 
Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od 
1.7.2002, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 228/ 

 
K bodu  3K. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy m.p.o.  
                     Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila návrh pod bodom 3K. 
 
Ide o : 

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

  
1/ investič. akcia – stavba „Dostavba pobočky VšZP Trenčín, Partizánska ulica – 

SO 02 Vonkajšie parkovacie plochy na ul. Partizánska a SO 03 Vonkajšie parkovacie plochy 
na ul. Pod Brezinou“, v rámci ktorej je predmetom zverenia jej časť - verejný chodník, 
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2/ časti pozemkov v k.ú. Trenčín pod verejným chodníkom, uvedeným v bode 1/ - 
parc.č. 998, 999/2 a 3300/1, v KN zapísané na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Trenčín 
v celosti, takto : 

 
- časť pozemku parc.č.   998    s výmerou  2 m˛, 
- časť pozemku parc.č.   999/2 s výmerou  9 m˛, 
- časť pozemku parc.č. 3300/1 s výmerou 36 m˛, 
                                                     spolu ....... 47 m˛. 
  
Investorom a stavebníkom stavby, uvedenej v bode 1/, je VZP - riaditeľstvo, 

Mamateyova č. 17, Bratislava. V zmysle jej listu č. 2002/8055/494 OTS zo dňa 21.06.2002, je 
hodnota jej zverovanej časti – verej. chodníka, podľa konečnej faktúry č. 102900 zo dňa 
23.11.2000, ...................................................................................................... 122.630,- Sk. 

Hodnota zverovaných častí pozemkov pod stavbou s celkovou výmerou 47 m˛, je 
v zmysle príslušnej vyhlášky 500,-Sk/m˛. Ich celková hodnota teda predstavuje sumu 
.............................................................................................................................. 23.500,-Sk. 

Celková hodnota všetkých zverovaných nehnuteľností (verej. chodníka a častí 
pozemkov pod ním) predstavuje sumu .......................................................... 146.130,- Sk. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 1.7.2002, v zmysle predloženého návrhu.                        
/Uznesenie č. 229/ 

 
K bodu 3L. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 6, bod 1. zo dňa 22.02.1996,  
                   a na vyňatie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. Mestské 
                   hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3L. 

 

Ide o: 
1. zrušenie uznesenia MsZ č. 6 zo dňa 22.02.1996 v bode 1., ktorým MsZ zverilo do správy 
v zmysle § 96 zák.č. 138/91 Zb. o majetku obcí majetok mesta Trenčín mestskej organizácii 
INTEGRO m.o. Trenčín, Štefánikova ul. č. 26, zastúpenej riaditeľom Ing. Ivanom Kobelárom 
za účelom plnenia predmetu jeho činnosti –Dom na Farskej ulici č. 10 (dom súp.č. 31) v k.ú. 
Trenčín, parc.č. 1178 zastavaná plocha o výmere 660 m2 
hodnota stanovená znaleckým posudkom ...................................................... 10.124.000,-Sk, 
 
2. vyňatie v zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  
v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín,   
schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  28.08.1997 uznesením  č.  113,   
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – Dom na Farskej ulici č. 10 (dom 
súp.č. 51) v k.ú. Trenčín, spolu s pozemkom parc.č. 1178 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 660 m˛,  zo správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín s účinnosťou od  
01.01.2003, v hodnote k 31.12.2002 ............................................................11.907.654,47 Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 30 za: 
1. zrušilo svoje uznesenie č. 6 zo dňa 22.02. 1996 v bode 1. 
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2. vyňalo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín – Dom na Farskej ulici č. 
10 (dom súp.č. 51) v k.ú. Trenčín, spolu s pozemkom parc.č. 1178 zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 660 m˛,  zo správy  m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 01.01.2003, v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č. 230/ 
 
 
K bodu 3M. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                    

 Základná škola, Hodžova 37, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3M. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Hodžova 37, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      28.088.210,20 Sk 
z toho :HIM- budovy        ....................    26.745.081,00 Sk 
(zapísaný na LV č.7106, pozn: objekt telocvične je 
bez súp.č. ) 
 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk   
 
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
 
d) drobný hmotný majetok    ....................    2.391.597,56 Sk          

      OTE       ....................       907.807,30 Sk
  
        

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................                   0      Sk
  
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
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E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         24.476,01 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................                  0      Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................                  0      Sk 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 34 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.231/ 
 
 
K bodu 3N. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                     

Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín 
   

JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3N. 

Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Veľkomoravská 12 , Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      16.003.998,30 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     ....................      15.338.511,00 Sk 
(zapísaný na LV č. 1217) 

 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk  
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.931.366,51 Sk
     

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................          28.414,91 Sk       
      b) zásoby potravín v hodnote    ........................         27.669,45 Sk 
      c) finančné aktíva v hodnote    ......................           96.221,37 Sk 
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C/ Pohľadávky v hodnote     ........................           0    Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         25.399,58 Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 232/ 
 
 
 
K bodu 3O. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.  

Základná škola, Saratovská ul. č. 10, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3O. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Saratovská ul.č. 10, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
      V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Saratovská ul.č. 10, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 

A/ Majetok 
 
 
 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      18.652.210,00 Sk 
     z toho : 
     HIM budovy      ....................      18.126.862,00 Sk 
     (zapísaný na LV č. 5874) 
 
b) drobný hmotný majetok v hodnote     ....................     2.408.793,20 Sk
  

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                    0     Sk 
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      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    4.115.368,71 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................  2.400,00 Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        28.246,20 Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za zverilo majetok vo 
vlastníctve mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Saratovská ul. č. 10, 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 233/ 
 
 
K bodu 3P. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                    

Základná škola, Dlhé hony 1, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3P. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
      V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      9.800.218,40 Sk 
     z toho : 
     HIM – budovy v hodnote     .....................     8.794.388,00 Sk 
     (zapísaný na lV č. 7125) 
 
b) drobný hmotný majetok v hodnote     ....................    1.250.161,38 Sk
      

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................          16.991,16 Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    6.780.821,68 Sk 
 

 14



C/ Pohľadávky v hodnote     ........................  3.127,00 Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        19.500,00 Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 234/ 

 

 
K bodu 3R. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.         

Základná škola, Kubranská cesta 80, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3 R. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Kubranská cesta 80, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Kubranská cesta 80, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      13.620.129,59 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     11.498.829,00 Sk 
(zapísaný na LV č.3684) 
 
b) nehmotný investičný majetok v hodnote    ....................                0    Sk
  

      c) finančné investície v hodnote    ....................                        0    Sk 
d) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................        
3.345.849,65 Sk  

 

B/ Obežné prostriedky 
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      a) zásoby v hodnote                .......................         16.786,30  Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................   4.084.462,71  Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        28.304,40 Sk  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Kubranská cesta 80, 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 235/ 
 
 
K bodu 3S. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                   

Základná škola, Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3S. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 

V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu 
delimitácie sú v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi 
odovzdávajúcim ZŠ Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................       7.713.399,40 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................       6.846.229,40 Sk 
(zapísaný na LV č. 5495) 
 
b) nehmotný investičný majetok v hodnote    ....................                0    Sk
  

      c) finančné investície v hodnote    ....................                        0    Sk 
d) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................        
2.591.837,95 Sk  
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       OTE       ....................          952.318,55 Sk
  

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................           6.401,78  Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................   5.940.348,04  Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        38.467,14 Sk 
 
 
 Mestké zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo vlastníctve 
Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č.236/ 
 
 
K bodu 3Š. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Města Trenčín do správy m.r.o.                    

Základná škola, Ul. Laca Novomeského, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3Š. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Ul. Laca Novomeského, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Ul. Laca Novomeského,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      23.290.773,05 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     22.129.818,00 Sk 
(zapísaný na LV č. 7104) 
 
b) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................      2.258.386,22 Sk 
c) OTE       ....................        1.219.274,07 Sk 
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d) pomocná evidencia v hodnote    ....................           566.114,63 Sk 
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................        35.179,19   Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................      273.466,60 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         6.183,00 Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Ul. Laca Novomeského, 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 237/ 
 
 
K bodu 3T. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Města Trenčín do správy m.r.o.       

Základná škola, Východná ul. č. 9, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3T. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Východná ul.č. 9, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Východná ul.č. 9,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      40.591.910,20 Sk 
z toho : 
HIM – budovy       .....................     39.929.381,00 Sk    
(zapísaný na LV č. 7103) 
 
b) drobný hmotný  majetok v hodnote    ....................      3.430.619,80 Sk  
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B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0     Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................    6.568.669,40 Sk    
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................ 25.410,- Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................        18.808,-  Sk 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Východná ul. č. 9, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 238/ 
 
 
K bodu 3Ť. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                    

Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3Ť. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Na dolinách 27,Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      12.459.962,47 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     .....................     11.987.329,10 Sk 
(zapísaný na LV č. 1593) 
HIM – pracovné stroje      .....................          113.163,40 Sk 
HIM – prístroje       .....................          108.760,00 Sk 
HIM – inventár      .....................          250.709,97 Sk 
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b) drobný hmotný investičný majetok v hodnote  ....................      2.286.534,04 Sk 
  
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                  0    Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................                 0    Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................        0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         7.368,00 Sk 
     b) rezervný fond v hodnote    ........................       0     Sk
  
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................       0     Sk 
  
 
 Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 33 za zverilo majetok vo vlastníctve Mesta 
Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 239/ 
 
 
K bodu 3U. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                    

Základná škola, Študentská ul. č. 3, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3U. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola, Študentská ul.č. 3, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim ZŠ 
Študentská č. 3, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) a preberajúcim 
Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému protokolu) : 
 
A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote           ....................        506.901,40 Sk 
       

      b) nehnuteľný majetok v hodnote    .....................   10.045.834,00 Sk 
 (zapísaný na LV č. 7105) 
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      c)   finančné investície v hodnote   .....................                  0      Sk 
      d)   drobný hmotný investičný majetok v hodnote .....................    1.615.587,38 Sk 

 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................    16.437,87 Sk 
      b) finančné aktíva v hodnote    ........................   60.643,13 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................             0     Sk    
 
D/ Záväzky v hodnote          ........................  nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................    10.370,88 Sk 
     b) rezervný fond v hodnote    ........................    0     Sk
  
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................    0     Sk  
 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 34 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola, Študentská ul. č. 3, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 240/ 
 
 
K bodu 3V. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                     

Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3V. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim 
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad 
v Trenčíne) a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      1.625.706,79 Sk 
z toho :HIM- budova        ....................       211.274,00 Sk 
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(zapísaný na LV č.7155,)  
 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk   
 
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.227.960,26 Sk          

 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................                    0      Sk
  
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................           2.198,60 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................                   0      Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................                  0      Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Centrum voľného času, Hviezdoslavova 6, 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 241/ 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3W. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.p.o.                       

Základná umelecká škola, Nám. SNP 2, Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila návrh pod bodom 3W. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.p.o. Základná umelecká škola, Nám. SNP 2, Trenčín, ktoré zriaďovaciu listinu 
o zmene zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
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v zmysle  delimitačného protokolu zo dňa 4.11.2002, podpísaného medzi odovzdávajúcim 
ZUŠ Nám. SNP 2 , Trenčín (zriaďovateľ do 1.7.2002 Okresný úrad v Trenčíne) 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      1.789.522,10 Sk 
b) nehmotný investičný majetok      ....................                     0   Sk  
c) finančné investície     ....................           0  Sk 
d) drobný hmotný majetok    ....................    1.979.158,43 Sk
     
       

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                  0       Sk       
       
      b) finančné aktíva v hodnote    ......................           89.596,55 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................   3.866.375,90  Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................         16.708,00 Sk       
     b) rezervný fond v hodnote    ........................         17.477,07 Sk 
     c) fond reprodukcie v hodnote    ........................    1.295.330,20 Sk 
 
 
 Mestké zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za zverilo majetok vo vlastníctve 
Mesta Trenčín do správy m.p.o. Základná umelecká škola, Nám. SNP 2, Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 242/ 
 
K bodu 3X. Návrh na vyňatie tepelných zdrojov zo správy základných škôl, m.r.o. a 
rozšírenie  
                    predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo  
                    vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TEBYS s.r.o. 
                    Trenčín. 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3X. 
 
Ide o: 
A/ vyňatie stavebnej a technologickej časti kotolní, nachádzajúcich sa : 

a) Základná škola m.r.o., Dlhé Hony 1, Trenčín 
b) Základná škola m.r.o.,  Študentská ul. 3, Trenčín 
c) Základná škola m.r.o., Veľkomoravská ul.12, Trenčín 
d) Základná škola m.r.o., L. Novomeského, Trenčín 
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e) Centrum voľného času m.r.o., Hviezdoslavova ul.č. 6, Trenčín   
 
B/ rozšírenie predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Tebys s.r.o. Trenčín, 
o stavebnú a technologickú časť kotolní nachádzajúcich sa : 

f) Základná škola m.r.o., Dlhé Hony 1, Trenčín 
g) Základná škola m.r.o., Študentská ul. 3, Trenčín 
h) Základná škola m.r.o., Veľkomoravská ul. 12, Trenčín 
i) Zákaldná škola m.r.o., L. Novomeského, Trenčín 
j) Centrum voľného času m.r.o., Hviezdoslavova ul.č. 6, Trenčín 
k) Materská škola, Nešporova ul. 16, Trenčín 
l) Matarská škola, Švermova ul. 24, Trenčín 
m) Materská škola, Stromova ul. 3, Trenčín 
n) Materská škola , Kubranská cesta 20, Trenčín 
o) Materská škola, Hanzlíkovská ul., Trenčín 
p) Materská škola, Pri parku 10, Trenčín   
q) Materská škola, Medňanského ul. 9, Trenčín 

 
     Hodnota stavebnej a technologickej časti kotolne bude upresnená v protokoloch 

o odovzdaní a prevzatí majetku a v dodatku k Zmluve o nájme a výpožičke hnuteľných 
a nehnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a Tebys s.r.o. Trenčín. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 6 proti, 7 sa zdržalo 
hlasovania:   
1. vyňalo tepelné zdroje zo správy základných škôl, m.r.o. a Centra voľného času, m.r.o. 
2. schválilo rozšírenie predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a 
nehnuteľných vecí vo   vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom  Trenčín a 
TEBYS s.r.o. Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 243/ 
 
 
 
 
 
K bodu 3Ľ. Návrh na vyňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy
                    m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3Ľ. 
 
Ide o: 
- vyňatie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, nehnuteľného 
majetku, ktorý bol zverený do správy m.p.o. Integro, Soblahovská 65, Trenčín uznesením  
MsZ č. 6 zo dňa 22.2.1996 – objekt sociálnej budovy so súp.č. 351, nachádzajúci sa na ul. 
Kasárenskej v Trenčíne, k.ú. Zlatovce, spolu s pozemkom parc.č. 1449 zastavaná plocha 
o výmere 782 m2, zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo v Trenčíne, s účinnosťou od 
1.12.2002, v hodnote : 
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r) objekt sociálnej budovy s.č. 351  v zostatkovej hodnote k 30.11.2002 ................0,- Sk 
s) pozemok parc.č. 1449 o výmere 782 m2 v hodnote  ................................246.330,- Sk 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 32 za vyňalo nehnuteľný majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 244/ 
 
 
K bodu 3Y. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. 
Školské 
                    zariadenia mesta Trenčín 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom  3Y. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, ktorého zriaďovaciu listinu  schválilo MsZ 
v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 111. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle  delimitačného protokolu medzi odovzdávajúcim  Okresným úradom v Trenčíne 
a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh k delimitačnému 
protokolu) : 
 
 
Organizácie bez právnej subjektivity: 

 
Materská škola Trenčín, Nešporova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Nešporova ulica 
Materská škola Trenčín, Gagarinova ulica 
Materská škola Trenčín, Švermova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Švermova ulica 
Materská škola Trenčín, Legionárska ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Legionárska ulica 
Materská škola Trenčín, Považská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Považská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej  
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. M. Turkovej 
Materská škola Trenčín, Soblahovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská ulica 
Materská škola Trenčín, Šmidkeho ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šmidkeho ulica 
Materská škola Trenčín, Šafárikova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova ulica 
Materská škola Trenčín, Ul J. Halašu 
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Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. J. Halašu 
Materská škola Trenčín, Stromova ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Stromova ulica 
Materská škola Trenčín, Opatovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Opatovská ulica 
Materská škola Trenčín, Kubranská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Kubranská ulica 
Materská škola Trenčín, Zlatovecká ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Zlatovecká ulica 
Materská škola Trenčín, Medňanského ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Medňanského ulica 
Materská škola Trenčín, Orechovská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul Pri parku 
Śkolská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul Pri parku 
Materská škola Trenčín, Hanzlikovská ulica 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Hanzlikovská ulica 
Materská škola Trenčín, Ul. Niva 
Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Ul. Niva 
Materská škola Trenčín, Na  dolinách 
Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra 
Základná škola Trenčín, Potočná ulica 
Klub mládeže Trenčín, Gagarinova ulica 
Klub mládeže Trenčín, Novomeského ulica 
Stredisko služieb škole Trenčín, Kukučínova ulica 
   

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      50.636.963,65 Sk 
z toho : 
HIM – budovy v hodnote     ....................       44.617.485,-Sk 
(zapísaný na LV č. 4278, k.ú. Trenčín, 
LV č. 5715, k.ú. Trenčín, LV č. 1286 k.ú. Hanzliková, 
LV č. 1369 k.ú. Hanzliková,LV č. 1176 k.ú. Kubra, 
LV č.  872 k.ú. Orechové, LV č. 997 k.ú. Opatová, 
LV č. 2 k.ú. Trenč. Biskupice, LV č. 944 k.ú. Istebník) 
 

 
a) drobný hmotný majetok    ....................     9.779.685,69  Sk  
b) operatívno-techn. evidncia    ....................     4.026.085,22  Sk 
c) pomocná evidencia     ....................     1.424.579,16  Sk
          

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................       922.827,74 Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................       595.327,25 Sk  
      c) darovací účet      ......................           13.752,10 Sk 
 
C/ Pohľadávky v hodnote     ........................    neprechádzajú
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D/ Záväzky v hodnote        ...................      neprechádzajú 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................          49.460,- Sk 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 31 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 245/ 
 
 
K bodu 3Z. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o.                   

Základná škola Trenčín, Ul. 1. mája 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila návrh pod bodom 3Z. 
 
Ide o: 
- zverenie v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín do 
správy m.r.o. Základná škola Trenčín, Ul. 1 mája, ktorého zriaďovaciu listinu o zmene 
zriaďovateľa schválilo MsZ v Trenčíne dňa 27.6.2002 svojim uznesením č. 113. 
 
     V zverovanom majetku, určenom v súlade so zák.č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na prevod z dôvodu delimitácie sú 
v zmysle vypracovaného delimitačného protokolu medzi odovzdávajúcim Okresným úradom 
v Trenčíne a preberajúcim Mestom Trenčín, zahrnuté tieto položky ( v zmysle príloh 
k delimitačnému protokolu) : 
 
 
 
 
 

A/ Majetok 
 

a) hmotný investičný majetok v  hodnote            ....................      3.202.864,95 Sk 
z toho :HIM- budova        ....................    3.022.482,- Sk 
  
 
b) drobný hmotný majetok      ....................     1.500.000,99 Sk                 
c) operatívno-techn. evidencia    ....................        644.803,34 Sk 
c) pomocná evidencia     ....................      299.498,17 Sk 
 

B/ Obežné prostriedky 
 
      a) zásoby v hodnote                .......................                   0      Sk       
      b) finančné aktíva v hodnote    .......................         0      Sk  
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C/ Pohľadávky v hodnote     ........................                   0     Sk        
 
D/ Záväzky v hodnote        ...................      nedelimitujú sa 
 

E/ Zostatky fondov 
     a) sociálny fond v hodnote    ........................            2.945,- Sk       
      
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná škola Trenčín, Ul. 1. mája, 
v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 246/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3Ž. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle  
                   zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,  
                   v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín  
                   č.4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v  
                   znení noviel 
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 3Ž. 
 
Ide o: 

  
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1182 v Trenčíne, Ulica 
Strojárenská, orientačné číslo 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6996 a na pozemku parcelné číslo 1934/2 o výmere 540 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 3812, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 61/1205 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 7.876,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.670,- Sk   
     Ľubomírovi Králikovi. 
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
     zaplatených 30 %, t.j. 2.363,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
     pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach vo výške 2.757,- Sk. 
 
V dome súp. č. 1182  Ulica Strojárenská  je spolu 18 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 15 bytov. 
Po schválení odpredaja tohto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1182 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1182". 
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  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v Trenčíne, Ulica 
Halalovka, orientačné číslo  33, 35 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
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zapísaného na LV č. 7067, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/57 o výmere 229 m2 a na pozemku parc. č. 
2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 7067, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

t) byt č.  14 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 39/2690 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 30.274,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu  3.290,- Sk         Alene Mičiakovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
u) byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 38/2690 na 

spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 29.999,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu  3.265,- Sk         Magdaléne Maďarovej. 

           Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. 
 

v) byt č.  30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 75/2690 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 58.495,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu  6.360,- Sk         Miroslavovi Majerovi a manž. Jarmile Majerovej. 

           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
           zaplatených 30 %, t.j. 17.549,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.560,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných  34 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2343 vo vlastníctve Mesta Trenčín 11 bytov. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. 
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. 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 
2344 v Trenčíne, Halalovka, orientačné číslo 37 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach domu zapísaného na LV č.  7049, na pozemku zast.  parc. číslo 2315/60 o výmere 232 m2  a 
pozemku zast.  parc. č. 2315/59 o výmere 229 m2, zapísaných  na LV č. 7049, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 24 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 61.492,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.440,- Sk  Vlaste Kopuncovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 18.448,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.532,- Sk. 
  
2. byt č. 30 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 75/2676 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 61.492,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.440,- Sk  Petrovi Martošovi a manž. Alene Martošovej. 

     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 18.448,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.532,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2344  Ulica  Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 30  bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2344 vo vlastníctve Mesta Trenčín  16 bytov. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2344". 
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. 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2345 v Trenčíne, Ulica 
Halalovka, orientačné číslo 41 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6190, na pozemku zast. parc. číslo 2315/28 o výmere 271 m2,   na pozemku zast parc. č. 
2315/29 o výmere 305 m2 a zast. parc. č. 2315/30 o výmere 260 m2, zapísaných  na LV č. 6190, katastrálne 
územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
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1. byt č. 20 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    53.057,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.635,- Sk  
    Ing. Jozefovi Božíkovi a manž. Oľge Božíkovej.         
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 15.917,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.653,- Sk. 
 
2. byt č. 5 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    78/4920  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    53.016,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.630,- Sk  
    Eve Samešovej.         
    Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 15.905,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.651,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2345  Ulica Halalovka  je spolu 72  bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 66 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2345 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2345". 
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. 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2390 v Trenčíne, Ulica 
Halalovka, orientačné číslo 14, 16 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6701, na pozemku zast. parc. číslo 2315/39 o výmere 231 m2 a   zast parc. č. 2315/40 o 
výmere 228 m2, zapísaných  na LV č. 6701, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 
1. byt č. 28 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu        
    72.039,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.500,- Sk   
    Emílii Kelešiovej.      
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 21.612,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.522,- Sk. 
 
2. byt č. 13 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    53/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu        
    72.421,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.525,- Sk   
    Jane Civáňovej.      
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j. 21.726,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.535,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných  33 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2 bytov  zostane v dome súp. č. 2390 vo vlastníctve Mesta Trenčín 13 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 1179 v Trenčíne, Ulica 28. 
októbra , orientačné číslo 34 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3899 a  na pozemku zast. parc. č.  1821/1 o výmere 1735 m2,   zapísaného na LV č. 5633, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 
3. byt č.  32 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 87/4568 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
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     kúpnu cenu 12.465,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16.555,- Sk   
     Ľubošovi Faltýnkovi a manž. Blanke Faltýnkovej.  
     Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny bolo  
     zaplatených 30 %,  t.j. 3.740,- Sk, zostatok kúpnej  ceny   bude zaplatený    
     v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.909,-  Sk . 
V dome súp. č. 1179  Ulica 28. októbra   je spolu 65 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 64 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  nezostane v dome súp. č. 1179 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. 
Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o., 
Nám. sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone správy.  
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2425 v Trenčíne, Ulica 
Východná, orientačné číslo 1, 5 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6034,  na pozemku zast. parc. č.  2237/27 o výmere 596 m2,  zapísaného na LV č. 6034, 
katastrálne územie Trenčín,  na Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 41  pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 81/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 47.739,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.790,- Sk   
      Vladimírovi Križkovi a manž. Vlaste Križkovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatených 30 %, t.j. 14.322,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.571,- Sk. 
 
2.   byt č. 8  pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu 74/3562 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 43.449,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.180,- Sk   
      JUDr. Milanovi Kučerovi a manž. Eleonóre Kučerovej. 
       Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
      zaplatených 30 %, t.j. 13.035,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.535,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2425  Ulica Východná  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 44 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2425 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na  správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2425“. 
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. 
 
VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2444 v Trenčíne, Ulica 
Mateja Bela, orientačné číslo 55 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6372 a na pozemku parcelné číslo 2315/13 o výmere 439 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 6372, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

w) byt č. 27 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/2253 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 38.262,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 6.570,- Sk Ivanovi Uherkovi a manž. Eve Uherkovej.  

           Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo  
           zaplatených 30 %, t.j. 11.479,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
           pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.679,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2444  Ulica M. Bela je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 29 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2444 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov 2444". 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. 
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IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2448 v Trenčíne, Ulica M. 
Bela, orientačné číslo 23 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného 
na LV č. 6459 a na pozemku parcelné číslo 2237/29 o výmere 315 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného 
na LV č. 6459, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č.  13 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/1877 na spoločných 

častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 39.292,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu 
cenu 5.650,- Sk   
Monike Orsághovej. 

     Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
2. byt č.  8 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 77/3756 na spoločných 

častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 44.995,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu 
cenu 6.470,- Sk   
Danielovi Srncovi a manž. Soni Srncovej. 

     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo  
     zaplatených 30 %, t.j. 13.498,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v   
     pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.625,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2448  Ulica M. Bela  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 19 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2448 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2448“. 
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. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2462 v Trenčíne, Ulica M. 
Bela, orientačné číslo 26 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného 
na LV č. 6354 a na pozemku parcelné číslo 2337/41 o výmere 583 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného 
na LV č. 6354, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 23 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    67/3554 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    38.538,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.505,- Sk   
    Zdenke Klinčokovej.     
    Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súp. č. 2462  Ulica M. Bela  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 43 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2462 vo vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2462". 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. 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2464 v Trenčíne, Ulica M. 
Bela, orientačné číslo 36 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného 
na LV č. 6383 a na pozemku parcelné číslo 2337/44 o výmere 371 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného 
na LV č. 6383, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
3. byt č. 29 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 69/2255 na spoločných 

častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 36.193,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu 
cenu 5.645,- Sk  Štefanovi Šlahorovi a manž. Jane Šlahorovej.  

      Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny bolo  
      zaplatených 30%, t.j. 10.858,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude zaplatený  
      v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.534,- Sk.  
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V dome súp. č. 2464  Ulica M. Bela  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 28 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2464 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2464“. 
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. 
 
 
XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2468 v Trenčíne, Ulica 
Západná, orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6046 a na pozemku parcelné číslo 2237/70 o výmere 481 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 6046, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

x) byt č. 59 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 1.910,- Sk       Marte Bergmannovej. 

            Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 3.208,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.743,-  
           Sk.  
 

y) byt č. 38 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 29/3689 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 10.678,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 1.910,- Sk       Marcelovi Šulekovi. 

            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 74 bytov. Po 
schválení odpredaja týchto 2 bytov zostane v dome súp. č. 2468 vo vlastníctve Mesta Trenčín 7   bytov. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2468". 
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. 
 
XIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2507 v Trenčíne, Ulica 
Západná, orientačné číslo 3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 5933 a na pozemku parcelné číslo 2237/65 o výmere 483 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 5933, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.  byt č.  42 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho 
     podielu 54/3692 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     
     kúpnu cenu 21.667,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.535,- Sk   
     Pavlíne Macharovej. 
     Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
     bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.500,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
     zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.528,-  
     Sk.  
 
V dome súp. č. 2507  Ulica  Západná  je spolu 77 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 66 bytov. Po 
schválení odpredaja tohto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2507 vo vlastníctve Mesta Trenčín 10 bytov. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2507". 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. 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2718 v 
Trenčíne, Ulica Liptovská, orientačné číslo 1 a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5264 a na pozemku parcelné číslo 2180/23 
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o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č. 5264, katastrálne územie 
Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

z) byt č. 30  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 30/2943 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu cenu  8.334,- Sk a na pozemku za 
dohodnutú kúpnu cenu 2.280,- Sk    
Ing. Petrovi Lojdlovi . 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2718  Ulica Liptovská  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 45 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2718 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty.  Kupujúci poveril výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku TEBYS, spol. s r.o., Námestie sv. Anny č. 3, Trenčín, s ktorou 
uzavrel zmluvu o výkone správy. 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2719 v Trenčíne, Ulica 
Liptovská, orientačné číslo  3 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6140 a  na pozemku zast. parc. č.  2180/24 o výmere 455 m2,   zapísaného na LV č. 6140, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

aa)  č. 44   pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho               podielu  69/2939 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  19.485,- Sk    a   na pozemku za 
dohodnutú  kúpnu cenu 5.370,- Sk, Jaroslavovi Markovičovi a manž. Božene Markovičovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 2719  Ulica Liptovská  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 44 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1  bytu  zostanú v dome súp. č. 2719 vo vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2719". 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. 
 
XVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1147 v Trenčíne, Ulica 
Inovecká, orientačné číslo  48 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 4095 a  na pozemku zast. parc. č.  1873 o výmere 422 m2,   zapísaného na LV č. 6200, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe  katastra  Trenčín 
 

bb)  č. 3 pozostávajúci z 3 obytných miestností a spoluvlastníckeho               podielu  82/922 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  15.071,- Sk    a   na pozemku za 
dohodnutú  kúpnu cenu 18.710,- Sk 
Miroslavovi Nedomovi a manž. Ludmile Nedomovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 1147  Ulica Inovecká  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 11 bytov. Po 
schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 1147 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1147". 
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. 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu  II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1163 
v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony, orientačné číslo 38 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5581 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1907/3 o výmere 969 m2,  zapísaného na LV č. 5581, katastrálne územie Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín 
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cc) byt č. 25 pozostávajúci z  2  obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho       
podielu 84/2038  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú       
kúpnu cenu 12.531,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 19.960,- Sk          
Jozefovi Kendralovi a manž. Márii Kendralovej.          

           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 3.759,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.924,-  
           Sk.   

 
V dome súpisné číslo 1163  Ulica Dlhé Hony je spolu 36 bytov. Doteraz bolo odpredaných 34 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1163 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo v dome súp. č. 
1163 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 1163“. 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. 
 
XVIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1704 v Trenčíne,  Ulica 17. 
novembra orientačné číslo 8 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č.  2998, na pozemku parcelné číslo 1528/74 o výmere 356 m2,   priľahlých pozemkov zast.  
parc. č.1528/55 o výmere 402 m2 a zast. parc. č. 1528/56 o výmere 442 m2 zapísaných  na LV č. 6263, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 12 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  

podielu 71/946 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 12.093,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 45.165,- Sk   
Magdaléne Lehockej. 

     Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
V dome súp. č. 1704  Ulica  17. novembra  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 8 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1704 vo vlastníctve Mesta Trenčín  3 byty. 
Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o., 
s ktorou uzatvorila zmluvu o výkone správy. 
 
XIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie  v dome súpisné číslo 311 v Trenčíne, 
Ulica Bavlnárska, orientačné čísla  5 vrátane   spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.1  na pozemku  zast. parc. č. 657/1 o 
výmere 466 m2,  priľahlom pozemku  zast. parc. č. 658/2 o výmere 590 m2  zapísaných na 
LV č. 1, katastrálne územie Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 10   pozostávajúci z  3  obytných miestností a spoluvlastníckeho  
    podielu  79/1144 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
    kúpnu cenu  18.672,- Sk a na pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu 36.435,- Sk   
    Igorovi Strakovi a manž. Eve Strakovej. 
    Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 311  Ulica Bavlnárska  je spolu 12 bytov a 9 garáží.  Doteraz bolo v tomto 
dome odpredaných  9 bytov a 1 garáž. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu   zostanú v dome 
súp. č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty a 8 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemkov  zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XX. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2743 v Trenčíne, Ulica T. 
Vansovej, orientačné číslo 2 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6281 a na pozemku parcelné číslo 2180/39 o výmere 455 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 6281, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 

 
1. byt č. 25 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    64/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    18.720,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.955,- Sk  
    Mariánovi Kováčikovi a manž. Jozefe Kováčikovej.   
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j.   5.616,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných   bezúročných  splátkach vo výške 2.621,- Sk. 
    
V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 38 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2734 vo vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". 
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. 
 
 
 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 686 v Trenčíne, Ulica 
Pádivého, orientačné číslo  5 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 2472 a  na pozemku zast. parc. č.  644/1 o výmere 221 m2,   zapísaného na LV č. 2472, 
katastrálne územie Kubra, na Správe katastra Trenčín 
 
2. byt č.  19  pozostávajúci z   2 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
      podielu  46/964 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu  31.164,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.245,- Sk    
      Márii Markovskej.       
      Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 686  Ulica  Pádivého  je spolu 24 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 21 bytov. Po 
schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostanú v dome súp. č. 686 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 686". Kupujúca 
vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2670 v Trenčíne, Ulica 
Novomeského, orientačné číslo  10 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 3753 a  na pozemku zast. parc. č.  2175/13 o výmere 440 m2,   zapísaného na LV č. 6074, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

dd) byt č.  2  pozostávajúci zo   4 obytných miestností vrátane spoluvlastníckeho          
           podielu  76/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
           kúpnu cenu  21.719,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.770,- Sk    
           Alene Kozákovej.       
           Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z dohodnutej kúpnej ceny    
           bytu bolo zaplatených 30%, t.j. 6.516,- Sk. Zostatok kúpnej ceny bytu bude  
           zaplatený v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.534,-  
           Sk.   
 
V dome súp. č. 2670  Ulica  Novomeského  je spolu 47 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 41 
bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2670 vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov. 
Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2670". 
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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. 
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v  bytovom dome súpisné číslo 872 
v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2545 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1180 o výmere 191 m2,  zapísaného na LV č. 2545, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 
1.   byt č.  8  pozostávajúci z   3   obytných   miestností  vrátane spoluvlastníckeho     
      podielu  74/1187  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  
      kúpnu   cenu   31.924,-Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.954,- Sk   
      Helene Volníkovej.  
      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súpisné číslo 872  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
14 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 872 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzavrela Zmluvu o 
výkone správy.  
 
XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2720 v Trenčíne, Ulica  
Šafárikova, orientačné číslo 10 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 6168 a na pozemku parcelné číslo 2180/31 o výmere 338 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 6168, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 11 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu   
    73/2038 spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu  
    20.260,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  6.025,- Sk   
    Jánovi Repiskému. 
    Kúpna cena  pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo       
    zaplatených 30 %, t.j.   6.078,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
    pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.837,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2720  Ulica  Šafárikova  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 26 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2720 vo vlastníctve Mesta Trenčín  4 byty. Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2720". 
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. 
 
XXV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1188 v Trenčíne, Ulica 
Beckovská, orientačné číslo  29, 31 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 5889 a  na pozemku zast. parc. č.  1871 o výmere 2280 m2,   zapísaného na LV č. 5889, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 19 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  82/4629 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 12.345,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 20.140,- Sk     
      Vladimírovi Chlapíkovi a manž. Viere Chlapíkovej. 
      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
2. byt č. 27 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  71/4633 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
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      kúpnu cenu 10.715,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 17.480,- Sk     
      Jaroslavovi Kochánkovi a manž. Lýdii Kochánkovej. 
      Kúpna cena  bytu a  pozemku bola zaplatená  v hotovosti. 
 
V dome súp. č. 1188  Ulica Beckovská  je spolu 63 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 59 bytov. 
Po schválení odpredaja týchto 2  bytov  zostanú v dome súp. č. 1188 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. 
Kupujúci poverili výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. 
Trenčín, s ktorou uzavreli Zmluvu o výkone správy.  
 
XXVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2750 v Trenčíne, Ulica Gen. 
Svobodu, orientačné číslo 13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 4853 a  na pozemku zast. parc. č.  2180/192 o výmere 445 m2,   zapísaného na LV č. 4853, 
katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1.   byt č. 20 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho  
      podielu  46/2804 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú  
      kúpnu cenu 13.471,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.689,- Sk     
      Alici Gerhátovej. 
      Kúpna cena pozemku bola zaplatená  v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo       
      zaplatených 30 %, t.j.  4.041,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v       
      pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.144,- Sk. 
 
V dome súp. č. 2750  Ulica Gen. Svobodu je spolu 40 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 39 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1  bytu  nezostane v dome súp. č. 2750 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. 
Kupujúca poverila výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. 
Trenčín, s ktorou uzavrela Zmluvu o výkone správy.  
 
XXVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1635 v Trenčíne, Ulica 
Nábrežná, orientačné číslo 5 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 5635 a na pozemku parcelné číslo 1627/113 o výmere 2238 m2, na ktorom je dom 
postavený, zapísaného na LV č. 5635, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
3. byt č. 84 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 19/7780 na spoločných 

častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 100.697,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu 
cenu 3.003,- Sk  
Andrejovi Širilovi.  

      Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   
 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 05.11.2002  odporučila   odpredaj bytu v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Uvedený byt sa predáva ako byt voľný. 
 
V dome súp. č. 1635 Ulica  Nábrežná je spolu 116 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 113 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1635 vo vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. 
Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o. 
Trenčín, s ktorou uzavrel Zmluvu o výkone správy.  
 
XXVIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v Trenčíne, Ulica 
Východná, orientačné číslo  13 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
zapísaného na LV č. 1 a na pozemku parcelné číslo 2315/115 o výmere 380 m2, na ktorom je dom postavený, 
zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

ee) byt č. 19 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 67/2240 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        kúpnu cenu 127.446,- Sk a na pozemku 
za dohodnutú kúpnu cenu 5.660,- Sk   
Ľudmile Zemanovičovej.          
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo           zaplatených 30 %, 
t.j. 38.234,- Sk, zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v           pravidelných štvrťročných bezúročných 
splátkach vo výške 2.549,- Sk. 

   
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 26  bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2336 vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 bytov.  Na 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. 
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. 
 
XXIX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 879 
v Trenčíne, Ulica Dukl. hrdinov, orientačné číslo 24 vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1786 a na pozemku  zast. parc. 
č. 1169 o výmere 461 m2,  zapísaného na LV č. 1786, katastrálne územie Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 

 
1.   byt č.  25 pozostávajúci z   1 obytnej miestnosti vrátane  spoluvlastníckeho     podielu  

34/3040  na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú      kúpnu cenu   
179.083,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.987,- Sk          Mariánovi 
Jakušovi.   

       Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
Komisia sociálnych vecí MsZ v Trenčíne dňa 05.11.2002  odporučila   odpredaj bytu v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, v znení noviel, čl. 11, ods. 8. Uvedený byt sa predáva ako byt voľný. 
 
V dome súpisné číslo 879  Ulica  Dukl. hrdinov je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 879 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
v dome súp. č. 879 založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 879“. 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. 
XXX. 
Zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súpisné číslo 373 Ulica Štefánikova  "Spoločenstvo 
vlastníkov bytov č. 373" a výšku mesačnej  úhrady za  byty, ktoré zostali vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
nasledovne:  
 
                                                    FOND       SPRÁVA    
č. b. podl.pl. nájom 10,- Sk Sk spolu Tebys Mesto 
10 51,30 308,- 513,- 150,- 663,- 154,- 509,- 
11 54,75 297,- 548,- 150,- 698,- 149,- 549,- 
14 60,40 312,- 604,- 150,- 754,- 156,- 598,- 
 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka neodpredaného bytu sa 
bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o výške poplatku 
do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
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B1. uzatvorenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 
12, 14 Trenčín. V uvedenom dome sa nachádza CO kryt, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Trenčín – v správe MHT, m.p.o. v zmysle uznesenia MsZ v Trenčíne č. 6, zo dňa 22.02.1996.   
 
 
B2.  Mestskému hospodárstvu Trenčín, m.p.o. uzatvoriť zmluvu so Spoločenstvom vlastníkov bytov v dome 
súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín, predmetom ktorej bude úhrada poplatkov za CO kryt nachádzajúci 
sa v uvedenom dome. 
 
Výška poplatku vyplývajúca pre Mesto Trenčín  ako vlastníka, t.j. pre MHT, m.p.o. ako 
správcu CO krytu sa bude meniť  podľa  rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov spoločenstva o 
výške poplatku do fondu opráv a údržby a poplatku za správu. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za: 
A. schválilo odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín pod bodmi I. –XXX., v zmysle 
predloženého návrhu 
 
B1. zobralo na vedomie uzatvorenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v dome 
súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín. V uvedenom dome sa nachádza CO kryt, 
ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín – v správe MHT, m.p.o. v zmysle uznesenia MsZ 
v Trenčíne č. 6, zo dňa 22.02.1996.   
 
B2. uložilo Mestskému hospodárstvu Trenčín, m.p.o. uzatvoriť zmluvu so 
Spoločenstvom vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín, 
predmetom ktorej bude úhrada poplatkov za CO kryt nachádzajúci sa v uvedenom 
dome. 
/Uznesenie č. 247/ 
 
 
 
 
 
K bodu 4. Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia č.1/2003 o určovaní a vyberaní dane  
                 z nehnuteľností na území Mesta Trenčín 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4. Informoval, že v dôvodovej správe sú uvedené 
dôvody, prečo máme ambíciu novelizovať VZN, ktoré zastupiteľstvo nedávno schválilo, jedná sa o principiálnu 
úpravu čl.8 sadzby dane. Navrhol doplniť VZN č.1/2003 Mesta Trenčín o nasledovný text: 
Článok  8 - Sadzby dane, za odstavec 3 doplniť odstavec 4: Správca dane vzhľadom na odlišné podmienky na 
užívanie nehnuteľností (horšia občianska vybavenosť z dôvodu nevybudovaného verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie, miestnej komunikácie s prašnou povrchovou úpravou) znižuje koeficient na stavby na bývanie a na 
ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 3,5 v jednotlivých častiach mesta: 

a) Záblatie 
b) Zlatovce – ul. Malozáblatská, Severná, Psotného a Okružná 
c) ul. Bratislavská RD č.52, 58, 66, 78, 88, 94, 100 
d) časť Istebník ul. Jahodová, Matice Slovenskej č.58, Hrádzová ul., Vlárska RD č.20, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 63, 65, ul. Kasárenská 
e) Horné Orechové 
f) ul. Jasná RD č.10, 14 
g) Nozdrkovce 
h) Opatová 
i) Kubrica 
j) časť Kubra okrem ul. Kubranskej po RD č. 127 a ul. M.Derku 
k) časť Biskupice – ul. Bottova, Úzka ul. Legionárska RD č.107, 109, 111, 113, 115 
l) Belá 
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Článok 8 odstavec č.4 zmeniť na č.5.  

 
Predložený návrh je výsledkom odborných diskusií. Týmto riešením a úpravou článku 8 sa dostávame 

do súladu s príslušným zákonom, ktorý upravuje vyberanie dane z nehnuteľností na území Mesta Trenčín. Tento 
pozmeňujúci návrh, ktorý spracoval odborný kolektív na úrade a ktorý si osvojuje, rieši špecifiká, že tie časti, 
ktoré nie sú dostatočne vybavené všetkými vecami, ktoré tam z hľadiska infraštruktúry patria, rieši navrhované 
doplnenie. Poprosil o podporu tohto návrhu. 
 
Ing. Žiška podotkol, že táto novela precízne rieši nedostatok, ktorý bol v predchádzajúcom VZN a odporučil 
MsZ túto novelu schváliť. 
 
Ing. Jakubík upozornil, že návrh sa dopracoval včera, je potrebné dostať ho v písomnej forme, dochádza 
k úpravám sadzieb, k zmenám štruktúry. 
 
Ing. Maxon odpovedal, že sadzby sa nemenia vo VZN mesta Trenčín, len sa upravujú tak, 
ako to bolo uvedené v predchádzajúcom VZN a celá oblasť úľav sa spresňuje. Ostatné sadzby 
pokiaľ sa týka dane z nehnuteľností na území mesta Trenčín sa neupravujú ani smerom hore, 
ani smerom dolu. Návrh bol spracovaný dnes a nie je problém dostať ho v písomnej forme. 
 
P. Nebus poznamenal, že takýto návrh bol predložený MsZ aj pred rokom, vtedy ho nebolo možné prijať, je rád, 
že MsZ sa k nemu dopracovalo a podotkol, že bodaj by boli voľby každý rok 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 33 za schválilo novelizáciu VZN č.1/2003 o 
určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností na území mesta Trenčín s tým, že v článku 8 – Sadzby dane za 
odstavec 3 doplniť odstavec 4: 
 
Správca dane vzhľadom na odlišné podmienky na užívanie nehnuteľností (horšia občianska vybavenosť 
z dôvodu nevybudovaného verejného vodovodu, verejnej kanalizácie miestnej komunikácie s prašnou 
povrchovou úpravou) znižuje koeficient na stavby na bývanie a na ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo 
hlavnej stavby na 3,5 v jednotlivých častiach mesta: 
 

m) Záblatie 
n) Zlatovce – ul. Malozáblatská, Severná, Psotného a Okružná  
o) ul. Bratislavská RD č. 52, 58, 66, 78, 88, 94, 100 
p) časť Istebník ul. Jahodová, Matice Slovenskej č.58, Hrádzová ul., Vlárska RD č. 20, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 63, 65, ul. Kasárenská 
q) Horné Orechové 
r) ul. Jasná RD č. 10, 14 
s) Nozdrkovce 
t) Opatová 
u) Kubrica 
v) časť Kubra okrem ul. Kubranskej po RD č. 127 a ul. M. Derku 
w) časť Biskupice – ul. Bottova, Úzka ul., Legionárska RD č.107, 109, 111, 113, 115 
x) Belá 

 
Článok 8 odstavec č.4 zmeniť na č.5. 
/Uznesenie č. 248/ 
 
 
K bodu 5. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2003 o miestnych poplatkoch na  
                 území mesta Trenčín 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5. 
 Poznamenal, že navrhovaná novelizácia rieši problematiku, pokiaľ si poplatník nevyzdvihne písomnosti 
do 15 dní od jej uloženia a jasne a zrozumiteľne sa vo VZN uvádza, kedy je splatnosť poplatku pri neprevzatí 
platobného výmeru. Je to legislatívno-technické spresnenie VZN, z hľadiska správy tejto dane veľmi dôležité. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 34  za schválilo novelizáciu VZN č. 2/2003 o 
miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín  
/Uznesenie č. 249/ 
 
 
K bodu 6. Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 o podmienkach  
                 držania psov v Meste Trenčín        
 
Ing. Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6. 
 Uviedol, že MsZ v Trenčíne na zasadnutí  24.10.2002 schválilo VZN č.3/2002, nakoľko 
v pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené jednotlivými poslancami došlo k schváleniu úprav, ktoré sú 
v rozpore so zákonom. Navrhol upraviť VZN tak, ako je v materiáli, čiže :  
4. V článku 4 odst. 5 vypustiť „nebezpečný pes“ a odsek preformulovať. V tomto bode nie je možné 
rozšíriť držanie psov na vôdzke a ešte k tomu mať náhubok, pretože to neumožňuje zákon. Zákon upravuje, že 
s náhubkom môže byť vedený len nebezpečný pes. 
5. V článku 4 odst. 8 vypustiť text písm. c/ a nahradiť ho novým textom, ktorý bude znieť: „park pod 
Juhom pri cintoríne /lesík/ dolná časť chrámového areálu pod prístupovou cestou z Lavičkovej ulice 
k Východnej ulici“. 
6. V článku 4 odst. 6 písm. c/ preformulovať tak, že vstup so psom je zakázaný bez vôdzky a náhubku do 
vozidla verejnej dopravy. 
 
p. Nebus poznamenal, že zákon hovorí,  ak je autobus MHD plný, môže do neho nastúpiť aj majiteľ veľkého 
psa, ktorý podľa zákona musí byť na vôdzke a nemusí mať náhubok, pokiaľ mu ho majiteľ nenasadí. Nehovorí o 
čínskych psoch Čau-čau. Pozastavil sa nad tým, že zákon neumožňuje, aby sa hlasovalo za to, aby mal silný, 
veľký, mohutný pes, s ktorým sa nastupuje do autobusu náhubok. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 2 proti, 9 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo novelizáciu VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste 
Trenčín, v článku 4 – Vodenie psov takto: 
a/ ods. č. 5 – na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes 
musí mať nasadený aj náhubok. 
 
b/ ods. č. 6 –  vstup so psom je v meste zakázaný:  
písm.c/ - bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo zhlukujú ľudia a ak 
ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat, alebo bezpečnosť ľudí aj bez 
náhubka. 
/Uznesenie č. 250/ 
 
 
K bodu 7. Návrh na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín                 

na úseku vodovodov a kanalizácií do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie 

 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7. 
 Poznamenal, že predložený materiál bol riadne prerokovaný vo Finančnej a 
majetkovej komisii a v MsR. Je štandardné, že tento majetok vkladáme do a.s. TVK za 
podmienky, že dôjde k navýšeniu základného imania a.s. TVK, čo musí odsúhlasiť Valné 
zhromaždenie a.s. TVK. Odporučil schváliť predložený návrh. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 29 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, schválenými 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 113, a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení, 
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  zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku 
vodovodov a kanalizácií, do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
s účinnosťou od 01.01.2003, v účtovnej hodnote 10,517.788,59 Sk za podmienky, že dôjde 
k navýšeniu základného imania a.s. TVK. 

 
 
Ide o nasledovný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín v účtovnej hodnote : 
 

1. Kultúrny dom Kubrica – prípojka vody + kanalizácia a septik v sume  252.857,00 Sk, 
2. Ul. Na Vinohrady – SO 102 kanalizácia - prípojky v sume ................ 1,245.947,90 Sk, 
3. Konštrukta Industry, a.s. Trenčín – pripojenie na ms. vodovod (rekonštrukcia pre 

b.j.) v sume ................................................................................................. 689.397,00 Sk, 
4. Splašková kanalizácia ul. Široká, Hrabovská, k.ú. Trenčín v sume ... 5,627.045,09 Sk,  
5. MŠ + Kultúr. stredisko Kubrá – prípojka kanalizácie v sume .............. 179.999,60 Sk, 
6. Obyt. dom Veľkomoravská ul. Trenčín v celkovej sume ........................ 711.996,10 

Sk,  
z toho SO 02 – verejný vodovod - prípojka  v sume .................................. 95.995,00 Sk,  

                 SO 08 – vonk. kanalizácia – prípojka v sume ............................... 616.001,10 Sk,   
7.  Ul. Kn. Pribinu č. 26 – prípojka pit. vody z verej. vodovodu v sume ..... 75.573,90 Sk, 
8. Rekonštrukcia byt. domov ul. Štefánikova č. 381, 382 Trenčín v celkovej sume 

.................................................................................................................... 1,237.832,00 Sk, 
z toho SO 102 – prípojka vody v sume ...................................................... 257.169,00 Sk,  

                 SO 103 – prípojka kanalizácie v sume ........................................... 980.663,00 Sk,   
9.  Kanalizač. zberač Kubrá – kanalizač. prípojky č. 1    v sume ............... 497.140,00 Sk, 
 
v celkovej sume ........................................................................................... 10,517.788,59 Sk. 
/Uznesenie č. 251/ 
 
 
K bodu 8. Návrh na určenie výšky nájomného v obytnom dome na Ul. Kasárenská v Trenčíne 
 
MUDr. Pavol Sedláček, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8. 
 Uviedol, že výpočet nájomného bol spracovaný v zmysle Opatrenia MF SR č. R-
1/2001, týkajúce sa maximálnych cien ročných nájmov bytov. Komisia sociálnych vecí MsZ 
v Trenčíne a Finančná a majetková komisia MsZ v Trenčíne svojimi uzneseniami z 24.9.2002   
a 4.11.2002 prerokovali návrh a odporučili znížiť mesačný nájom o 50%, alebo účtovať s 
50% zľavou vzhľadom k štruktúre občanov, ktorí budú dom obývať. Schválenie tohto 
materiálu urýchli spustenie  prevádzky domu určeného pre nasťahovanie neplatičov.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za, 1 sa zdržal hlasovania, schválilo výšku 
nájomného na byty v obytnom dome na Ul. Kasárenská v Trenčíne, vo výške 50 % z maximálneho 
mesačného nájomného, podľa predloženého návrhu: 

 
Byt celková obstarávacia Max.roč.nájom Ročný nájom Max. mesačný Mesač.nájom 
 plocha cena bytu 5% z obst. ceny bytu 50 % zľava nájom 50 % zľava 
 m2 Sk v  Sk Sk Sk Sk 
       
č.1 42,71 631540 31577 15789 2631 1315 
č.2 21,25 314217 15710 7856 1309 655 
č.3 20,04 296326 14816 7408 1234 617 
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č.4 20,05 296473 14824 7412 1235 618 
č.5 27,98 413732 20686 10343 1723 862 
č.6 25,57 378096 18904 9452 1575 788 
č.7 33,54 495946 24797 12399 2066 1033 
č. 8 30,42 449812 22490 11245 1874 937 
č.9 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.10 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.11 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.12 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.13 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.14 24,55 363013 18150 9075 1512 756 
č.15 25,44 376174 18809 9405 1567 784 
č.16 33,85 500530 25026 12513 2085 1043 
       
Spolu 428,15 6330924 316539 158272 26311 13188 
/Uznesenie č. 252/ 
 
 
K bodu 9. Vstup do združenia 1. Mesto Trenčín, 2. Západoslovenská energetika, 3. Juraj                 Vlčák pre 

financovanie a odpredaj stavby „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN prípojka 
objekt SO-05 elektrická káblová prípojka NN“  

 
Ing. Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 9. 
 Poznamenal, že v rámci schváleného rozpočtu sme realizovali výstavbu sociálnych 
bytov na  Kasárenskej ul. a v rámci tejto stavby boli vybudované inžinierske siete a na časť 
týchto inžinierskych sietí sa Mestu Trenčín podarilo zabezpečiť dotácie a spolufinancovanie  
od dodávateľov týchto médií a energií. V zmysle tohto postupu, aby boli veci doložené 
zmluvne, je potrebné tento vzťah odsúhlasiť, aby si Mesto Trenčín mohlo vyúčtovať 
prostriedky a aby mohlo dostať ďalší finančný príspevok 75.tis Sk. 
 

Ing. Lobotka podporil predložený návrh. 
 
Ing. Jakubík upozornil, že tento materiál sa skonkretizoval predchádzajúci deň, zaujímal sa či je suma 75.tis. 
Sk zahrnutá v rozpočte na rok 2002 a v ktorej položke. 
 

Ing. Celler odpovedal, že daná suma je zahrnutá v rozpočte na rok 2002. 
 
Ing. Rástočný upresnil, že je v položke Kasárenská ulica – sociálne byty. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 28 za, 1 sa zdržal hlasovania, schválilo vstup do 
združenia pre financovanie a odpredaj stavby  „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN 
prípojka, objekt SO-05 elektrická káblová prípojka NN“ medzi Mestom Trenčín, Západoslovenskou 
energetikou, a.s. Bratislava a p. Jurajom Vlčákom, Sibírska 20, Trenčín.  
/Uznesenie č. 253/ 
 
 
K bodu 10. Návrh organizačného poriadku Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. 
 
Ing. Mažár, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 10. 
 Uviedol, že návrh bol prerokovaný v komisii legislatívy a sťažností, kde bol spripomienkovaný. Všetky 
vznesené pripomienky boli zapracované do materiálu. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 27 za, 2 zdržali hlasovania, schválilo 
Organizačný poriadok Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 254/ 
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K bodu 11A. Hokejový klub DUKLA Trenčín, n.o. 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 11A. 
 Poďakoval za podporu o zaradenie tohto bodu do rokovania MsZ. Poznamenal, že 
pravdepodobne si viacerí všimli už viac ako dvojročnú diskusiu, ako sa bude vyvíjať vzťah k HK Dukla 
Trenčín zo strany Ministerstva obrany SR. Ospravedlnil sa, že tento problém sa rieši na poslednom MsZ, 
ale očakával iniciatívu tam, kde mala byť a nebola a mal na mysli primátora mesta Trenčín. To, čo 
povedal zdokumentoval na troch principiálnych chybách, ktoré sa v súvislosti s hokejom v Trenčíne stali. 
Už bolo zrejmé, že Ministerstvo obrany SR bude mať ambíciu, aby tie aktivity, ktoré bezprostredne 
nesúvisia s jeho poslaním, postupne prechádzali do privátnej sféry alebo do pôsobností miest a obcí a tak 
sa to koncipovalo aj vo vzťahu k HK Dukla Trenčín. Keď už situácia bola veľmi vážna a bolo veľa 
otvorených otázok v súvislosti s tým, ako to bude ďalej s hokejom v Trenčíne, tak sa k tomu pozitívne 
postavili predovšetkým predstavitelia HK Dukla Trenčín a jasne a zrozumiteľne koncipovali svoje 
predstavy a možné riešenia tejto problematiky. Dňa 3.10.2002 MsR v Trenčíne vzala na vedomie 
informatívnu správu o zabezpečení prevádzkovania zimného štadióna a realizácii súťaží hokejových 
mužstiev v roku 2003 s odporučením primátorovi mesta, v spolupráci s poslancami po konštituovaní 
novej vlády iniciovať rokovanie s novým ministrom obrany, v spolupráci s poslancami NR SR zvolenými 
za Trenčín so žiadosťou, že v prípade ak do 28.11.2002 nebude vyriešené financovanie HK Dukla Trenčín 
z prostriedkov rozpočtu Ministerstva obrany SR, zakomponovať do návrhu rozpočtu účelovo viazanú 
rezervu na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna do Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003. Z tohto 
uznesenia nebolo do dnešného dňa nič splnené. To je dôvod, prečo sa aj s viacerými kolegami uchádzali o 
riešenie tohto problému formou poslaneckého návrhu. Keď nebola zo strany primátora mesta Trenčín 
iniciatíva, aby sa rokovanie na ministerstve obrany SR uskutočnilo, tak v spolupráci s poslancom NR SR 
Jurajom Liškom, využijúc jeho kontakty a koaličnú príslušnosť, sme požiadali o rokovanie na 
Ministerstve obrany SR. Rokovanie sa uskutočnilo 12.11.2002, zúčastnili sa ho tajomník ministerstva 
obrany p. Čupka a zástupcovia rezortu ministerstva obrany zo sekcie modernizácie a infraštruktúry a 
Úradu generálneho právneho zástupcu. Cieľom a ambíciou rokovania bolo to, aby sme vyvinuli všetky 
možné legitímne prostriedky na to, aby ministerstvo obrany prostredníctvom ministra zrušilo rozkaz, 
ktorý bol vydaný v súvislosti so zrušením HK Dukla Trenčín. Túto snahu opierali o základnú skutočnosť, 
kým sa dorieši budúci prevod majetku na Mesto Trenčín, aby ministerstvo obrany ešte v roku 2003 
znášalo náklady súvisiace s prevádzkou zimného štadióna /náklady - odhad – 13. mil Sk ročne/. Keďže to 
nie je malá položka, argumentovali sme tým, že Mesto Trenčín finančne nie je definitívne pripravené na 
to, aby túto úlohu mohlo zvládnuť. Otvorene priznal, že to bol lobing, aby rok  2003 HK Dukla Trenčín 
prežil ešte z rozpočtových prostriedkov Ministerstva obrany SR. Diskusia narazila na jeden kľúčový 
problém, kde predstavitelia ministerstva oznámili, že bolo uskutočnené rokovanie s primátorom mesta 
Trenčín. Primátor mesta Trenčín citujem: „Deklaroval záujem Mesta Trenčín o prevod majetku štátu po 
zrušenej príspevkovej organizácii v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. c/zákona č.278/1993 Z.z. o 
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ”. Rovnako sa dohodlo, že do vyriešenia tohto prevodu 
bude uzatvorená nájomná zmluva medzi Ministerstvom obrany SR a Mestom Trenčín. Návrh nájomnej 
zmluvy na takýto systém prevádzkovania zimného štadiónu bol na mesto doručený 15.10.2002. 
V sprievodnom liste sa uvádza: Predložený návrh nájomnej zmluvy s uvedením vašich pripomienok alebo 
s oznámením, že s jeho znením súhlasíte, nám vráťte na adresu: Ministerstvo obrany SR. Od 15.10.2002 
do tejto chvíle ministerstvo obrany čaká na stanovisko primátora k návrhu nájomnej zmluvy. Pri 
rokovaní na ministerstve obrany upozornili zástupcov Mesta Trenčín na dva kľúčové problémy. Jeden 
spočíva v tom, že primátor sa nemôže bez orgánov mesta, v tomto prípade zastupiteľstva, zaviazať 
uzatvoriť takúto nájomnú zmluvu a druhý problém je určenie finančných prostriedkov na prevádzku 
zimného štadióna. Na ministerstve obrany sme deklarovali, že nato, aby tieto procesy mohli prebehnúť, 
musí byť relevantné uznesenie MsZ. Ministerstvo obrany SR prostredníctvom prezidenta HK Dukla 
Trenčín p. Piovarčiho požiadalo Mesto Trenčín citujem: „V záujme zachovania hokejového diania v 
meste Trenčín, ktoré je i v záujme rezortu Ministerstva obrany SR  vám odporúčam vyžiadať si 
stanovisko MsZ, v ktorom zmocní svojho primátora na podpísanie zmluvy o prenájme zimného štadióna 
do doby jeho odplatného prevodu na Mesto Trenčín.”. Tento list bol faxom postúpený na MsÚ 
prostredníctvom prezidenta HK Dukla Trenčín pána Piovarčiho dňa 14.11 2002. Na základe tejto 
požiadavky očakával, že primátor dá pokyny a predmet, ktorý je dnes predmetom rokovania 
poslaneckého návrhu prejde štandardným rokovaním, všetkými orgánmi Mesta Trenčín tak, ako sa vždy 
postupuje. Nič sa však v tomto smere nepodniká a termín 1.12.2002 sa blíži. Dnes je posledné zasadnutie 
MsZ, ktoré môže o týchto veciach relevantne rozhodnúť, aby primátor mohol konať. To je jediný dôvod,  
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prečo sa rozhodli postupovať v zmysle poslaneckého návrhu. Nato, aby bola zachovaná dlhodobá história 
hokeja v Trenčíne, treba vyvinúť príslušné úsilie a zrealizovať potrebné kroky.  
 Poznamenal, že písomný materiál informuje o tom, ako postupovať v súvislosti s nájomnou 
zmluvou. Ďalej, že HK Dukla Trenčín ako nezisková organizácia, ktorá by sa stala bezprostredným 
partnerom Mesta Trenčín a Mesto Trenčín by uzatvorilo nájomnú zmluvu s Ministerstvom obrany SR, 
na čo musí mať zmocnenie MsZ. Poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli pri koncipovaní tohto materiálu, 
aj za aktívnu pomoc prezidentovi HK Dukla Trenčín, pretože v konečnom dôsledku by malo ísť o to, aby 
sme hokej v Trenčíne zachovali. 
V zmluvnom vzťahu s Ministerstvom obrany SR bude Mesto Trenčín, ktoré však nemá odborných 
pracovníkov, ktorí by mohli vykonávať správu zimného štadióna. To by malo byť predmetom dohody 
medzi Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Dukla Trenčín. Nezisková organizácia Dukla Trenčín 
sa k tomuto riešeniu postavila pozitívne a je pripravená túto povinnosť na seba zobrať. Pokiaľ návrh 
uznesenia prejde v týchto intenciách, bude ešte predmetom rokovania o Rozpočte na rok 2003, pretože 
čiastku 4,5 mil. Sk musíme bezprostredne zakomponovať  do Rozpočtu na rok 2003.  
 V mene všetkých ľudí, ktorí sa venujú hokeju v Trenčíne, v mene predstaviteľov HK Dukla 
Trenčín požiadal o podporu tohto návrhu, ktorého principiálnou ambíciou nie je financovanie 
extraligového hokeja v Trenčíne, ale vytvoriť možnosti, aby v Trenčíne mohol fungovať mládežnícky 
hokej. Prostriedky, ktoré uvoľňujeme, nie sú na financovanie extraligového mužstva, to si v plnom 
rozsahu zabezpečí prostredníctvom sponzorov nezisková organizácia, ktorá za týmto účelom vznikla. 
Podotkol, že Mesto Trenčín vstupuje do vážnych zmluvných vzťahov s Ministerstvom obrany SR a aj do 
zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou, aby sa prípadne návrh na uznesenie doplnil, že Mesto 
Trenčín bude mať v neziskovej organizácii svojho nástupcu. 
 
Ing. Celler poznamenal, že si plne uvedomuje situáciu, ktorá nastala v hokejovom dianí v Trenčíne, je si 
vedomý historických výsledkov hokeja v Trenčíne ako takého, jeho prínosu pre hokej na Slovensku. 
Poukázal na to, že „za minútu dvanásť” máme rozhodovať o finančných záležitostiach, o ktorých sa už 
vie dlhšiu dobu minimálne na úrovni primátora, na úrovni, ktorých prebiehajú rokovania. Potvrdil, že 
prebehli rokovania poslancov NR SR Ing. Maxona a Ing. Lišku na úrovni ministerstva. U Ing. Lišku 
prebehli rokovania na úrovni straníckeho kolegu, ministra obrany, kde bolo potvrdené to, že rozkaz, 
ktorý bol vydaný doterajším ministrom obrany nebol dobrý pre Trenčín. V ďalších mesiacoch primátor 
predostrel riešenie, s ktorým ministerstvo súhlasilo a  MsZ v Trenčíne má toto odobriť ako jediné 
riešenie, ktoré sa ponúka a v konečnom dôsledku znamená pre Mesto Trenčín väčšie výdavky. S týmto 
postupom nesúhlasí a myslí si, že primátor nemal kompetenciu dopredu na ministerstve deklarovať 
zámer, keď tento zámer máme až teraz odsúhlasiť, napriek tomu materiál podporia. Navrhol doplnok do 
uznesenia bod 1, 2 tak ako je uvedený odporúča aby primátor Mesta Trenčín rokoval s predstaviteľmi 
neziskovej organizácie o vstupe Mesta Trenčín do neziskovej organizácie a o obsadení príslušných 
orgánov v neziskovej organizácii.  
Navrhuje rozšíriť uznesenie o odporúčajúcu časť:  MsZ odporúča primátorovi mesta rokovať 
s predstaviteľmi neziskovej organizácie HK Dukla Trenčín o vstupe Mesta Trenčín do neziskovej 
organizácie s podmienkou účasti zástupcu Mesta Trenčín v príslušných orgánoch neziskovej organizácie. 
 
Mgr. Pavlík predniesol stanovisko SDĽ, nielen k problému HK Dukla Trenčín ale aj k FK Laugarício. Ani pri 
jednom probléme nebol dodržaný postup o prerokovaní materiálov  v komisiách a v MsR. Preto poslanecký klub 
SDĽ navrhuje, aby sa o týchto materiáloch rokovalo zajtra na mimoriadnej komisii, v pondelok na mimoriadnej 
MsR a v stredu na mimoriadnom MsZ. 
 
p. Nebus poznamenal, že poslanci boli postavení pred hotovú vec, ktorá sa riešila v úzkom kruhu ľudí, ktorí 
vystupovali v mene zastupiteľstva, samozrejme, že idú voľby. Materiál prejde, bolo by dobré povedať, kde boli 
tí, ktorí teraz naháňajú toho,  že sa nekonalo, keď 28.10.2002 sme tu sedeli. Problém je v tom, že sú voľby, vec 
je rozhodnutá, diskusia je o ničom. Ale prihovoril sa za HK Dukla Trenčín, pretože má výsledky, hokej 
reprezentuje nás všetkých, ale bolo by dobré, keby pán prezident HK zavesil aspoň slovenskú zástavu tak, ako to 
majú v Žiline a inde. Keď bol za ním pred dvoma rokmi poďakovať, povedal: pán Nebus v poriadku 
nepotrebujeme nič, vybavíme si to s pánom primátorom. To chcel povedať čo sa hokeja týka. Bol rád, že máme 
v Trenčíne takých hokejistov, určite sme za.  
 
Ing. Jakubík je za to, aby záležitosť hokeja bola riešená, má však výhrady voči postupu ako sa materiál dostal 
k prerokovaniu. Zaujímal sa o to, že ak toto začne riadiť Mesto Trenčín, ako sa vyjde v ústrety občanom tohto 
mesta. Navrhol napríklad hodinu verejného korčuľovania. Ďalej je za účasť v neziskovej organizácii HK Dukla 
Trenčín čo sa týka zabezpečenia prevádzky činnosti z podielov Mesta Trenčín. Navrhol, aby MsZ skôr ako 
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prijme záver k tomuto materiálu, dostalo informáciu, kde bude MsZ hľadať 4,5 mil. Sk. Podotkol, že návrh 
rozpočtu na rok 2003 svojím spôsobom zrušil všetky dobré zásady, ktoré MsZ za štyri roky prijalo a pokúšalo sa 
zrealizovať. A keď sme si začiatkom tohto volebného povedali, ak rozbehneme kapitálové akcie, že sa ich 
budeme snažiť dotiahnuť do konca. 

Upozornil, že všetci dobre vieme, ako to vyzerá s návrhom rozpočtu pokiaľ ide o sídlisko Juh, zabúda 
sa, že tam žije tretina obyvateľov Trenčína, na veľmi malej ploche, kde má cenu  akákoľvek mizivá finančná 
investícia.  
 

P. Babič poznamenal, že je snaha riešiť veľmi dôležitú kapitolu trenčianskeho 
športového života. Verejné korčuľovanie nie je náplňou jedinej ľadovej plochy 
v Trenčíne, čo považuje za veľký nedostatok. Navrhol, aby nové MsZ riešilo túto 
situáciu a v rámci rôznych investícií umožniť výstavbu umelej ľadovej plochy v parku 
alebo v inej vhodnej lokalite. 

 
Ing. Maxon informoval, že dopad na rozpočet Mesta Trenčín je vyjadrený čiastkou 4,5mil. Sk a celá táto čiastka 
by mala byť riešená z Rezervného fondu Mesta Trenčín. Rovnako aj ďalšie návrhy, o ktorých sa bude hovoriť, 
by mali byť riešené z mimorozpočtových peňažných fondov na navrhovaný Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na 
rok 2003. Na to, ako je materiál predložený, to nebude mať žiadny dopad ani v oblasti bežných výdavkov ani 
v oblasti kapitálových výdavkov, takže návrh zostáva zachovaný, len sa použijú zdroje mimorozpočtových 
peňažných fondov, to znamená Rezervný fond, ktorý má Mesto Trenčín vytvorený. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za, 2 sa zdržali hlasovania, schválilo: 
 

1. Uzatvorenie Zmluvy o nájme Zimného štadióna na Sihoti, Trenčín s Ministerstvom obrany SR 
vrátane hnuteľného majetku nevyhnutného pre zabezpečenie prevádzky a činnosti zimného štadióna do 
doby prevodu majetku štátu na Mesto Trenčín 
 
2. Prostriedky vo výške 4 500 tis Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti zimného štadióna v I. 
polroku 2003 v rámci Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
 
3.        Zastúpenie Mesta Trenčín v n.o. Hokejový klub Dukla Trenčín. 
/Uznesenie č. 255/ 
 

 
K bodu 11B. Futbalový klub Laugarício a.s. Trenčín 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 11B. 
 Informoval, že v materiáli je genéza, ako prebiehal celý proces od roku 1994, kedy bol  
zverený do správy Integro m.p.o. Trenčín Športový areál Sihoť pozostávajúci z investičného 
majetku a nehnuteľností uvedených v materiáli. Nasledovalo uznesenie MsR v Trenčíne č. 
101 z 6.6.1996, kde bola uzatvorená zmluva o nájme medzi FK Ozeta Dukla Trenčín a 
Mestom Trenčín so špecifikáciou zmluvných podmienok, ku ktorým sa zaviazal prenajímateľ 
aj nájomca. Nasleduje prehľad nákladov a výnosov za obdobie 1998 – I. polrok 2002 + plán 
na rok 2003 s tou principiálnou zmenou, že majetok je už v správe MHT, m.p.o. Trenčín a 
v nájomnom vzťahu s futbalistami. V ďalšej časti je prehľad investičných nákladov za 
predchádzajúce obdobie, ktoré Mesto Trenčín zrealizovalo na zhodnotenie majetku. 
Poznamenal, že je potrebné sa vysporiadať s problematikou zhodnotenia majetku Mesta 
Trenčín, ktorý bol zrealizovaný prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu SR a 
prostredníctvom aktivít FK Ozeta Dukla Trenčín. Jedná sa o zhodnotenie majetku Mesta 
Trenčín, ktorý sa týkal rekonštrukcie osvetlenia, rekonštrukcií nebytových priestorov 
futbalového štadiónu. Na základe iniciatívy zúčastnených strán, predstaviteľov FK Laugarício 
a.s. Trenčín boli riadne prekontrolované investície, ktoré boli vnesené do zhodnotenia 
majetku Mesta Trenčín a na základe vzájomných odsúhlasení navrhol, aby Mesto Trenčín 
prijalo bezodplatne darovacou zmluvou  k 1.1.2003 majetok v celkovej výške 
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13.235.016,80Sk. Zopakoval, že je to aktivita SFZ a predstaviteľov súčasnej a.s. a 
predchádzajúceho klubu, prostredníctvom ktorého sa majetok Mesta Trenčín zhodnotil o túto 
čiastku. V predloženom materiáli je uvedené, že v auguste tohto roku bola občianskym 
združením   FK Ozeta Dukla Trenčín založená akciová spoločnosť FK Laugarício Trenčín a.s. 
K všeobecným problémom týkajúcich sa futbalu a futbalového diania v Trenčíne poznamenal, že to má logickú 
postupnosť, žiaľ nie veľmi príjemnú a o to je zložitejšia problematika a aj aktuálnosť riešiť tento problém. Vo 
väzbe na zložitosť ekonomických podmienok rozhodujúci sponzor Ozeta a.s. Trenčín odstúpila ako generálny 
sponzor od aktivít vo futbale z objektívnych finančných dôvodov, ktoré túto a.s. sprevádzajú. Vo väzbe na to 
vzniká aj otázka, čo bude s futbalovým štadiónom za „mostami“. Pripomenul, že vážny problém vzniká  pokiaľ 
sa týka športového areálu a futbalového štadiónu Pod Sokolicami, ktorý je v privátnych rukách. Je dôležité, aby 
sa MsZ venovalo aspoň riešeniu problému týkajúceho sa nášho štadiónu a existencie futbalu v Trenčíne. 
Podotkol, že čo sa týka futbalu aj napriek tomu, že finančná a majetková komisia upozorňovala na tieto 
problémy, v tejto problematike sa nekonalo vôbec. Pri schvaľovaní Návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
upozornil, že by bolo objektívnejšie, keby MsZ pristúpilo k tomu riešeniu, ktoré sa dnes navrhuje, aby FK 
Laugarício a.s. Trenčín prevzala na základe výpožičky štadión do svojej správy, aby Mesto Trenčín 
prostredníctvom svojho rozpočtu vykrývalo transparentným spôsobom náklady súvisiace s prevádzkou tohto 
štadióna. Pripomenul, že vtedy v MsZ cítil pochopenie a všeobecný súhlas pre toto riešenie, žiaľ po roku sa 
stretávame a primátor tohto mesta za celé obdobie nedal príslušný relevantný pokyn, aby sa v tejto veci konalo 
s cieľom usporiadať tieto vzťahy, nehovoriac o tom, že situácia bola zložitejšia v tom, že po vzniku FK 
Laugarício a.s. Trenčín sme sa dostali do „legislatívneho vákua“, lebo zmluva o prenájme medzi Mestom 
Trenčín je uzatvorená s FK Ozeta Dukla Trenčín, ale reálne ho užíva FK Laugarício a.s., na čo upozorňoval aj 
na finančnej a majetkovej komisii. Pri istých komplikáciách to bolo legislatívne v poriadku, lebo FK Ozeta 
Dukla Trenčín ako občianske združenie ešte nezaniklo, len v nájomnej zmluve je uvedené, že toto združenie 
nemôže prenajať tento majetok ďalšej osobe. Od dňa vzniku FK Laugarício Trenčín a.s., čiže od 1.8.2002,  
štatutár Mesta Trenčín vedel o tomto probléme a náš majetok nie je užívaný v súlade s právnym poriadkom SR a 
v rozpore s VZN Mesta Trenčín. Povedal, že sa mu zdá čudné, že nato, aby sa usporiadalo to, čo malo byť 
povinnosťou štatutára, musíme pristupovať formou poslaneckého návrhu. Apeloval, že je potrebné vysporiadať 
sa s týmto problémom a malo by nám ísť o to, aby bol futbal v Trenčíne zachovaný. Zopakoval, že je absolútne 
neštandardné riešiť situáciu v hokeji a futbale poslaneckým návrhom, na poslednom zastupiteľstve. Ak sa 
porovnáme s ostatnými mestami K8, všetky tieto mestá napr. Žilina, ktorá bola spomenutá p. Nebusom, majú 
tieto veci dávno vyriešené, k spokojnosti futbalistov, občanov mesta aj k spokojnosti rozpočtového vzťahu na 
mesto. V zmysle zachovania futbalových  tradícií navrhol, aby MsZ schválilo na základe §7 a §8  zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Trenčín, ktoré boli schválené v roku 1997 uznesením č.113, aby Mesto Trenčín prijalo 
investičný majetok v hodnote 13.235.016,80Sk od FK Ozeta Dukla Trenčín. 

Podotkol, že v návrhu na uznesenie je aj návrh na poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín a.s. na 
podporu mládežníckeho futbalu vo výške 2 mil. Sk na rok 2002 v súlade s VZN 3/1999 o poskytovaní 
finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín. Priznal, že nie je „futbalista“ a nevie celkom presne 
špecifikovať náklady súvisiace s futbalovým dianím v oblasti futbalu mládeže, spoľahol sa na odborníkov v tejto 
oblasti a vzhľadom na vážnosť finančnej situácie v FK Laugarício Trenčín a.s., bola by finančná čiastka pre rok 
2002 rozhodujúcim impulzom na záchranu futbalu v Trenčíne. Odporučil, aby budúce zastupiteľstvo na svojom 
prvom zasadnutí zo zástupcov Mesta Trenčín v orgánoch FK Laugarício, a.s. bol ustanovený príslušný 
konkrétny človek, ktorý disponuje poslaneckým mandátom alebo prípadne budúci viceprimátor. Taktiež 
odporučil, že je potrebné intenzívne rokovať o tom, aby nové MsZ v Trenčíne zvážilo vstup Mesta Trenčín ako 
akcionára do FK Laugarício a.s. Trenčín. Je to vec, o ktorej treba diskutovať aj z pozitívnych aj z negatívnych 
stránok. Vyslovil názor, že rozdiel medzi futbalom a hokejom v Trenčíne je v tom, že futbal v Trenčíne 
potrebuje vážneho garanta, ktorý bude relevantným partnerom pre ostatných sponzorov. V hokeji je to tak, že 
Mesto Trenčín len participuje na prevádzke a sponzorské zázemie v hokeji je širšie a nepotrebuje takúto 
garanciu mesta Trenčín. Poďakoval spracovateľom tohto materiálu, predstaviteľom FK Laugarício a.s. Trenčín, 
že vyvinuli toto úsilie. V obidvoch prípadoch je potrebné všetko orientovať tak,  aby to o čom MsZ rozhodne, 
slúžilo mladým ľuďom, ktorí sa v Trenčíne venujú hokeju a futbalu. 
 
Ing. Bezák podporil zachovanie futbalových tradícií v Trenčíne, predložil pozmeňovací návrh v tom zmysle, že 
budú poskytnuté dotácie na prevádzku futbalového štadióna  na Sihoti, že sú štadióny aj „za mostami“ a 
v Opatovej. Treba nájsť pol milióna Sk pre FK TTS a pol milióna pre podporu mládeže v FK TTS, ktorý sa 
venuje výchove mládeže 250 detí a v januári 2004 bude mať 100. výročie založenia. Je to najstarší futbalový 
klub na Slovensku. Požiadal o riešenie zlej finančnej situácie aj v tomto futbalovom klube. 
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Ing. Jakubík poznamenal, že rekonštrukcia osvetlenia na štadióne na Sihoti pri príležitosti ME  juniorov bola 
financovaná z medzinárodnej futbalovej organizácie a bola tam vzájomná dohoda, ak je to pravdou, že  po 
dobudovaní malo toto prejsť do majetku Mesta Trenčín. K návrhu na poskytnutie dotácie na podporu 
mládežníckeho futbalu a prevádzky štadióna, povedal, že vývoj nákladov tak, ako je, je v neprospech tohto 
mesta. Je to natoľko závažné rozhodnutie, že MsZ by malo mať k dispozícii Výpis z obchodného registra FK 
Laugarício Trenčín a.s., aby vedelo bližšie informácie o firme, ktorá by mala toto dianie prevziať a akým 
spôsobom chce toto zabezpečovať. Treba bližšie vysvetliť, za akých podmienok vstúpi Mesto Trenčín do FK 
Laugarício a.s. Odporučil prehodnotiť prístupy FK Laugarício a.s. pokiaľ sa jedná o výšku poskytnutých dotácií, 
bez ohľadu čo predkladal Ing. Bezák, ktorý má svojím spôsobom pravdu, hoci TTS dostalo celý rad príspevkov 
na rekonštrukciu a úpravu štadióna v Opatovej. Odporučil prehodnotiť výšky všetkých zdrojov navrhovaných 
dotácií. 
 
P. Nebus sa stotožnil s Ing. Bezákom ohľadom futbalového klubu TTS. K bodu 3. Vyňatie FŠ na Sihoti zo 
správy MHT, m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 1.1. 2003 sa pozastavil, prečo vynímame FŠ zo správy  MHT, 
m.p.o. Trenčín, nech to ďalej robí MHT a prečo dávame na prevádzku FŠ 5 mil. Sk. Dávame peniaze, ale 
nekontrolujeme a nemáme prehľad, kam idú. Je tu len malá hŕstka ľudí, ktorí vedia o čo ide, ostatní to nevedia. 
Poznamenal, že občania nevedia o čo ide, nezastupuje seba ale občanov. V tej časti, kde dávame peniaze, je to 
jednoznačné – schvaľujeme. Potom tie následné veci kde „čo odkontrolujeme, čo budeme žiadať“ používame 
výrazy „odporúčame“. Týmto nedáva pozmeňovací návrh, pretože materiál dostal na stôl v rámci predvolebnej 
kampane a samozrejme má hlasovať. V materiáli je b/ odporúča 1. za zástupcov Mesta Trenčín v orgánoch FK 
Laugarício ........ S akými kompetenciami? Budú mať nejaký vplyv na to, čo sa stane s peniazmi, ktoré teraz 
MsZ veľkoryso odsúhlasí? Odporučil zvážiť novému MsZ vstup Mesta Trenčín do FK Laugarício a.s. Keďže to 
má narýchlo a samozrejme nemá informácie, tak by slovo „odporúča“ vymenil za „podmieňuje“. Aj  čo sa týka 
hokeja, peniaze musíme podmieňovať aj kontrolu, kam idú. 
 
Ing. Celler pripomenul, že FK Laugarício rokuje od januára s predstaviteľmi Mesta Trenčín, konkrétne s pánom 
primátorom v problematike riešenia futbalu v meste. Je posledné zastupiteľstvo, od ktorého sa očakáva, že to 
zavŕši spoločným hlasovaním. Čo sa týka návrhu na uznesenie, je tu dátumový problém v bode 9. podmienka 
poskytnutia dotácií v zmysle bodu 2, 7, 8 za podmienky zastúpenia Mesta Trenčín v orgánoch FK Laugarício, 
a.s. s účinnosťou od 1.1. 2003 a v odporučení nie sú mená. Upozornil, že nové MsZ sa zíde najneskôr 7.1.2003, 
takže je tam minimálne 6 dňový rozdiel, kedy keď dnes neurčíme konkrétne meno, tak uznesenie bude 
nevykonateľné. Do odporúčacej časti uznesenia by MsZ malo uviesť konkrétne meno, aby návrh uznesenia 
schvaľuje bod 9 mohol vstúpiť do platnosti. MsZ by malo navrhnúť terajšieho primátora a nové MsZ bude 
v tejto veci konať. MsZ by malo dostať informáciu z FK Laugarício a.s. Trenčín, že či a v akej miere uvažuje o 
zástupcoch Mesta Trenčín vo svojich orgánoch. 

Poznamenal, že chápe záujem FK, že chce mať od Mesta Trenčín finančné prostriedky na svoje 
mládežnícke oddiely, ktoré v rámci Slovenska dosahujú špičkové umiestnenia v ligových súťažiach, ale je to 
trošku nespravodlivé voči ostatným športovým klubom. Navrhol bod 8 zahrnúť do Návrhu rozpočtu na rok 2003 
a túto čiastku dať na riadok 56 – Príspevky na šport s tým, že o tento príspevok sa bude môcť FK uchádzať 
v zmysle platných postupov, ktoré možno uplatniť pri čerpaní príspevkov na šport. Táto čiastka bude 
transparentnejšie použiteľná, bude to spravodlivejšie voči ostatným športovým odvetviam, ktoré sú na území 
Mesta Trenčín. Poprosil o informáciu, či FK uvažuje s jedným alebo s viacerými zástupcami v orgánoch 
spoločnosti. 
 
Ing. Majerík informoval, že FK Laugarício a.s. Trenčín sa nebránia, aby bol zástupca Mesta Trenčín aj 
v Dozornej rade aj v Predstavenstve. 
 
Ing. Žiška reagoval, že ak to zmeníme na: Odporúča novému MsZ menovať zástupcov Mesta Trenčín 
v orgánoch FK Laugarício a.s., dostatočne splníme ambíciu. Jedného člena do Dozornej rady a jedného člena do 
Predstavenstva. 
 
Ing. Maxon sa ospravedlnil ľudom, ktorí zabezpečujú mládežnícky futbal v FK TTS Trenčín a povedal, že treba 
hľadať istú paritu rovnováhy medzi týmito subjektami, ktoré v mládežníckom futbale v Trenčíne pôsobia.  
Reagoval na pripomienku čo sa týka návrhu na vyňatie FŠ na Sihoti, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín zo 
správy MHT, m.p.o. Trenčín – vlastníctvo zostáva nedotknuté, vyníma sa len zo správy MHT, m.p.o. a zveruje 
sa do správy FK Laugarício a.s. Považuje to za finančne transparentnejšie a zreteľnejšie a je to dôležité aj z toho 
pohľadu, že Mesto Trenčín pravidelne každý rok dávalo futbalovému klubu 5 mil. Sk na prevádzku a nikdy sa 
nespomínalo medzi sponzormi. Mesto Trenčín budú v FK Laugarício a.s. Trenčín zastupovať podľa obchodného 
zákonníka, v súlade s tým ako sú kreované orgány a.s.. FK Laugarício a.s. bude pravdepodobne musieť 
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prostredníctvom Valného zhromaždenia novelizovať stanovy aby toto personálne zastúpenie bolo možné. 
Dozorná rada má kompetenciu kontrolnej činnosti, Valné zhromaždenie má kompetenciu rozhodovacej činnosti 
v súlade s obchodný zákonníkom vo väzbe na a.s.. Predniesol pozmeňujúce návrhy: 
K bodu 2 – poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín a.s. na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 1,7 mil. 
Sk na rok 2002 a poskytnutie dotácií pre FK TTS Trenčín vo výške 300.000 Sk na rok 20002 v súlade s VZN 
Mesta Trenčín o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín.  
K bodu 8  - poskytnutie dotácií v roku 2003 vo výške 4 mil. Sk na podporu mládežníckeho futbalu v Trenčíne. 
O rozdelení týchto prostriedkov pre jednotlivé subjekty pôsobiace v mládežníckom futbale Mesta Trenčín 
rozhodne MsZ. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, 2 proti, 8 sa 
zdržalo hlasovania, v zmysle zachovania futbalových 
tradícií v meste Trenčín:  

 
A/ schválilo: 
 
1. Na základe § 7 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, 
schválenými MsZ v Trenčíne dňa 28.8.1997 uznesením č. 113 prijatie daru – investičný 
majetok v hodnote 13.235.016,80 Sk od FK Ozeta Dukla Trenčín. 
 
2. Poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín, a.s. na podporu mládežníckeho futbalu 
vo výške 1,7 mil. Sk na rok 2002 a poskytnutie dotácie pre FK TTS vo výške 300 tis. Sk  
na rok 2002 v súlade s VZN č. 3/1999 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu 
Mesta Trenčín.  
 
3. Vyňatie FŠ na Sihoti zo správy MHT, m.p.o. Trenčín s účinnosťou od 1.1.2003. 
 
4. Výpožičku majetku Mesta Trenčín „FŠ na Sihoti“ FK Laugarício Trenčín, a.s. na obdobie 5 rokov 
s účinnosťou od 1.1.2003. 
 
5. S účinnosťou od 1.1.2003 prevzatie všetkých zamestnancov MHT, m.p.o. (9) zabezpečujúcich 
prevádzku FŠ na Sihoti do FK Laugarício.  
 
6. Ukončenie Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi FK Ozeta Dukla Trenčín a MHT, m.p.o. k 31.12.2002.  
 
7. Poskytnutie dotácie v roku 2003 vo výške 5 mil. Sk na zabezpečenie prevádzky FŠ.  
 
8. Poskytnutie dotácie v roku 2003 vo výške 4 mil. Sk na podporu mládežníckeho 
futbalu v Trenčíne. O rozdelení týchto prostriedkov pre jednotlivé subjekty pôsobiace 
v mládežníckom futbale na území mesta Trenčín  rozhodne mestské zastupiteľstvo.  
 
9. Poskytnutie dotácií v zmysle bodu 2, 7, 8 za podmienky zastúpenia Mesta 
Trenčín v orgánoch FK Laugarício, a.s. 
 
b/ odporučilo:  
 
1. novému MsZ menovať zástupcov Mesta Trenčín v orgánoch FK Laugarício (jedného 
člena do dozornej rady a jedného člena do predstavenstva) 
 
2. novému MsZ v Trenčíne zvážiť vstup Mesta Trenčín ako akcionára do FK Laugarício 
Trenčín, a.s. 
/Uznesenie č. 256/ 
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K bodu 11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2002 
 
Ing. Maxon, člen MsZ, predložil materiál pod bodom 11. 
  
Ing. Jakubík poznamenal, že všetci dostali ďakovný list, pýtal sa,  z ktorej položky sa čerpalo. 
 
Ing. Maxon odpovedal, že toto poďakovanie je za príspevok z rozpočtu  z roku 2001, riadne schválené 
všetkými orgánmi Mesta Trenčín.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 28 za zobralo na vedomie 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2002.  
/Uznesenie č. 257/ 
 
 
K bodu 12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
Ing. Maxon, člen MsZ, predložil materiál pod bodom 12. 
 Informoval, že zmeny, ktoré sú navrhované sú zmenami predovšetkým vo výdavkovej časti, čiastočne 
v kapitálovej časti ale rozpočet Mesta Trenčín je aj po týchto zmenách plánovaný ako vyrovnaný. Ekonomický 
úsek Mesta Trenčín robil dôkladné analýzy a rokovania so štatutárnym zástupcom MHT, m.p.o.  a podľa týchto 
stanovísk je pravdepodobnosť, že rozpočtovaný schodok v rámci príspevku by mal predstavovať čiastku 2 mil. 
Sk. Podľa príslušných zákonov, ak dosiahne m.p.o. dvakrát po sebe v rozpočtovom roku stratu, je potrebné zo 
strany zriaďovateľa túto m.p.o. zrušiť, čo by v tomto prípade malo vážne dôsledky na zabezpečovanie predmetu 
činností, ktoré MHT m.p.o. Trenčín má vo svojom registri. Nepodarilo sa dospieť k objektívne verifikovanému 
údaju, aký objem straty bude potrebné MHT m.p.o. vykryť. Z toho dôvodu navrhol, aby v roku 2002 boli 
použité prostriedky  rezervného fondu vo výške 2 mil. Sk v súlade s § 25 zákona 303 o rozpočtových pravidlách 
ako návratnú finančnú výpomoc MHT m.p.o. Trenčín do 31.3. 2003 na  úhradu záväzkov, ktoré má organizácia 
k dnešnému dňu v evidencii. Poskytnutá návratná finančná výpomoc neznižuje výšku rezervného fondu. MHT 
m.p.o. chýbajú len „živé“ peniaze na úhradu záväzkov. Budúce MsZ s konečnou platnosťou rozhodne na 
základe aktuálneho zúčtovaného hospodárskeho výsledku, ako bude potrebné tento problém vyriešiť. Navrhol: 
a/ Použitie rezervného fondu vo výške 2 mil. Sk na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre MHT m.p.o. 
Trenčín 
b/ Použitie rezervného fondu vo výške 2 mil. Sk  z vytvoreného rezervného fondu v súlade so zákonom 303 o 
rozpočtových pravidlách na poskytnutie finančnej dotácie pre mládežnícky futbal v Trenčíne. 
 
Ing. Bezák oponoval Ing. Maxonovi. Od riaditeľa MHT m.p.o. si požičal materiál, ktorý bol predkladaný MsÚ 
– Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2002 z 22.11.2002 a nekorešponduje s tým, čo tu odznelo. Poznamenal, že 
treba dať priestor riaditeľovi MHT m.p.o., aby povedal, aká je situácia v skutočnosti. MHT, m.p.o. zamestnáva 
250 ľudí medzi ktorými sa šíria rôzne chýry o 5 mil. strate a o zániku organizácie.  
 
Ing. Jakubík podotkol, že sme takmer bez zaváhania odsúhlasili 11 mil. Sk z rezervného fondu na príspevok 
pre futbal a hokej. Čo sa týka problému MHT, bol to najdiskutovanejší problém na Finančnej a majetkovej 
komisii, bolo to len tvrdenie proti tvrdeniu, čo sa dá a čo sa nedá dokázať. Do dnešného dňa sme nedostali 
žiadnu konkrétnu analýzu rozboru príčin alebo dopadov, prečo sa jednotlivé položky riešia tak, ako sa riešili a  
nie inak. Na zasadnutí 4.11.2002 sa pokúšali odhadnúť výšku predpokladanej straty na hospodárskom výsledku 
– vyšlo, že by sa mala pohybovať v rozmedzí 5 až 8 mil. Predložil návrh, aby MsZ nie formou pôžičky, ale 
formou navýšenia príspevku z rozpočtu Mesta Trenčín pre  MHT, m.p.o. do výšky 5 mil. Sk podľa preukaznosti 
navýšili rozpočet MHT. 
 
Ing. Maxon upozornil, že MsZ neschválilo z rezervného fondu použitie 11 mil. Sk, pretože 
výška tohto fondu je približne 7 mil. 
 
Ing. Kalafút potvrdil, že je pravda, čo povedal Ing. Bezák. Od mesiaca august tohto roku požadoval MsÚ o 
zmenu rozpočtu pre MHT m.p.o., pretože pri tvorbe rozpočtu minulý rok nebol a tento rozpočet bol pre MHT 
podhodnotený. Niekoľkokrát tento rok spracovával materiál -  návrh zmeny rozpočtu, ktorý odovzdal na MsÚ. 
K tomuto materiálu neustále dodával prepočty a návrh zmeny rozpočtu sa dozvedel teraz od Ing. Maxona, že sa 
mu navrhuje pôžička vo výške 2 mil. Sk. Táto pôžička nepostačuje. Šetrí na MHT, kde sa dá, nikto mu 
nedokázal, že robí niečo zle, nikto neprišiel na kontrolu. A keď dnes má výnosy na letnej plavárni nižšie o 256 

 51



tis., tak  ich v decembri nenavýši, pretože letná plaváreň nefunguje. Od 1.2.2002 sa zvyšovali energie, v lete 
bolo druhé kolo a nikto nebral do úvahy, že za energie sa platilo viac, ako sa plánovalo v minulom roku. 
Hovorilo sa o tom, že spravíme konkrétny rozpočet na rok 2003, jeho návrh s ním nikto nekonzultoval, až 
z materiálov do tohto MsZ sa dozvedel aký rozpočet pre MHT, m.p.o. sa navrhuje. Pritom bolo povedané, že 
všetci poslanci dostanú tento materiál, aby sa vyjadrili k tomu, čo sa bude robiť a čo sa nebude, podľa množstva 
finančných prostriedkov. Myslí si, že tento rozpočet bude pokračovaním minulého roka a prijme sa tak, ako sa 
prijal vlani.  
 
Ing. Celler sa zaujímal o to, aké boli urobené opatrenia, aby výnosy boli vyššie a náklady nižšie. Toto nebudú 
riešiť poslanci. Nech to rieši manažment organizácie. 
 
p. Bernáth poznamenal, že je podivný spôsob tejto diskusie, kde na jednej strane dáme milióny futbalu, ktorý 
niekto doviedol tam, kde je a potom trestáme MHT. Nechápe prečo, lebo MHT je na rozdiel od futbalu pre 
všetkých občanov. 
 
Ing. Majerík reagoval, že či si p. Bernáth pamätá na r. 1992, keď futbal v Trenčíne začínal na štadióne, ktorý 
nespĺňal podmienky 3. ligy. Za 10 rokov činnosti sa tu odohrali medzištátne zápasy, postúpilo sa do 1. ligy, 
uskutočnili sa tu Majstrovstvá Európy do 21 rokov, čo malo veľký ohlas v celej Európe. Povedal, že sa cítil  
osobne dotknutý tým, že niekto spochybňuje „kto doviedol tento futbal tam, kde je“ . 
 
Ing. Žiška pripomenul, že predchádzajúce materiály MsZ už uzatvorili, je potrebné venovať sa Zmene rozpočtu 
na rok 2002. 
 
1/ Hlasovanie o návrhu Ing. Jakubíka - Navýšiť rozpočet MHT, m.p.o. Trenčín na rok 2002 o 
5 mil. Sk vo forme príspevku 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 10 za, 13 proti, 11 sa zdržalo hlasovania, 
neschválilo návrh Ing. Jakubíka.  
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Ing. Maxona 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 7 proti, 8 sa zdržalo hlasovania,  schválilo: 
 
1. Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 
 
2. Použitie finančných prostriedkov z vytvoreného rezervného fondu:  
 
a) v súlade s § 25 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov vo výške 2 mil. Sk na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre 
MHT, m.p.o. Trenčín do 31.3.2003 na úhradu záväzkov, ktoré má organizácia 
k dnešnému dňu v evidencii, poskytnutá návratná finančná výpomoc neznižuje 
výšku rezervného fondu.  

 
b) v súlade s § 30 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vo 

výške 1 700 tis. Sk na poskytnutie dotácie  FK Laugarício Trenčín, a.s. a nenávratného finančného 
príspevku vo výške 300 tis. Sk pre FK TTS Trenčín, na podporu mládežníckeho futbalu.  
/Uznesenie č. 258/ 
 
 

K bodu 13. Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 13. 
 Pripomenul, že na Mesto Trenčín prechádzajú niektoré kompetencie z miestnej štátnej správy, tieto 
presuny prostredníctvom decentralizačnej dotácie zásadným spôsobom menia príjmovú časť rozpočtu Mesta 
Trenčín. Príjmy reprezentuje čiastka 530.344.000,- Sk ale viac ako 198 mil. Sk predstavuje decentralizačná 
dotácia len na oblasť základného školstva. Z tohto pohľadu nie je tento rozpočet porovnateľný 
s predchádzajúcimi rozpočtami. Pri zostavovaní príjmovej časti sa vychádzalo zo skutočnosti, ktoré delimitačné 
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protokoly sú uzavreté a aká finančná čiastka prislúcha na výkon tejto kompetencie, ktorá bola predtým 
v pôsobnosti Štátnej miestnej správy. V rámci decentralizačnej dotácie na strane príjmov reálne vznikol vážny 
problém, ktorý dnes nie sme schopný vyriešiť. Ako príklad uviedol  kompetenciu v oblasti školstva. Prechádzajú 
na nás finančné prostriedky rozpočtované prísne na jednotlivé školské zariadenia a príslušný počet žiakov. 
V decentralizačnej dotácii sa vôbec neuvažovalo s tým, že Mesto Trenčín bude musieť zriadiť mestskú 
rozpočtovú organizáciu, ktorá bude mať v pôsobnosti starostlivosť o tento majetok, ktorý prechádza do majetku 
Mesta Trenčín. Podľa predpokladaných odhadov náklady na m.r.o. bude musieť s najväčšou 
pravdepodobnosťou buď čiastočne, alebo v celej výške znášať mesto. Do majetku Mesta Trenčín však 
prechádzajú také veľmi veľké hodnoty, ktoré musia byť riadne spravované a takto zriadená organizácia je 
najkompetentnejšia na správu tohto majetku. V oblasti podielových daní a dane z nehnuteľnosti nedochádza 
k zásadnejším zmenám. Čo sa týka Návrhu rozpočtu poznamenal, že bude úplne v kompetencii a pôsobnosti 
budúceho MsZ, akým spôsobom sa bude na tento rozpočet pozerať. Tento rozpočet spĺňa základné kritéria to 
znamená, že v súlade so zákonom č. 303 o rozpočtových pravidlách je v oblasti bežných výdavkov zostavený 
ako vyrovnaný. Mimoriadne dôležité je schváliť tento rozpočet pre dve veci: 
 1. Pozitívny rating Mesta Trenčín, ktorý bol pozitívne upravený na úroveň ratingu SR. Táto úprava bola 
spravená z dvoch dôvodov: 
 1. Zlepšil sa rating SR  
 2. Mesto Trenčín naďalej pokračovalo v konsolidovanom finančnom hospodárení tak ako v predchádzajúcom 
období. 
Rozpočet pre rok 2003 uvažuje s kapitálovým transferom prostredníctvom dlhodobého investičného úveru. Ak 
by MsZ dnes nedospelo k dohode a neschválilo by rozpočet, tak tie kompetencie, ktoré podľa 416,prešli na 
Mesto, by nebolo možné od 1.1.2003 financovať. 
Predložil návrhy, ktoré vychádzajú z požadovaných zmien príjmovej a výdavkovej časti predmetného návrhu. 
 
Časť príjmy sa znižuje o 1.650.000,- Sk z toho bežné príjmy o 1.650.000,- Sk a iné nedaňové príjmy o1.650.000 
Sk a prevody z mimorozpočtových peňažných fondov sa zvyšujú o 9.500.000 Sk. Týchto 9.500.000,- Sk sa 
skladá z dvoch položiek - z čiastky 7.610.000,- Sk, o ktoré bude znížený rezervný fond Mesta Trenčín, tento 
návrh reflektuje na zmeny, ktoré MsZ spravilo v predchádzajúcich rozhodnutiach za predpokladu, že bude tento 
návrh akceptovaný v rozpočte Mesta Trenčín na rok 2003, tak rezervný fond sa stáva nulovým.  
Do prevodov z mimorozpočtových zdrojov je možné zakomponovať prevod hospodárskeho výsledku z roku 
2002, ktorý bude predstavovať výšku 1.890.000,- Sk – tento odhad je spravený na základe schváleného rozpočtu 
a na základe predpokladaných príjmov a výdavkov Mesta Trenčín k 31.12. Prevod z mimorozpočtových zdrojov 
potom predstavuje čiastku 9.500.000Sk – táto čiastka sa premietne do výdavkov navrhovaného Návrhu rozpočtu 
Mesta Trenčín na rok 2003 v celkovej výške 7.850.000,- Sk v oblasti bežných výdavkov v rovnakej čiastke ako 
uviedol, potom celková čiastka v oblasti rekreačných a športových služieb sa oproti pôvodnému návrhu 
upravuje o 13 mil. Sk, z toho 9 mil. Sk predstavuje čiastka na poskytnutie dotácie pre FK Laugarício a.s. a pre 
poskytnutie finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín na dotáciu na prevádzku FŠ vo výške 5 mil. Sk a 
na dotáciu na podporu mládežníckeho futbalu v Trenčíne vo výške 4 mil. Sk a zabezpečenie prevádzky zimného 
štadióna na I. polrok 2003 vo výške 4.500.000 Sk. V oblasti príspevkov, v časti Bývanie a občianska 
vybavenosť inde neklasifikovaná, sa potom upravuje príspevok MHT, m.p.o. Trenčín – navrhuje sa znížiť o 
čiastku určenú na prevádzku FŠ vo výške 5.650.000,- Sk. 

 
Celkové uznesenie by znelo: 
1. MsZ v Trenčíne schvaľuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 
2. Použitie finančných prostriedkov vo výške 7.610.000,- Sk z vytvoreného rezervného fondu v súlade s § 30 
zákona č. 303 o rozpočtových pravidlách na poskytnutie dotácie FK Laugarício a.s. Trenčín a na podporu 
mládežníckeho futbalu v Trenčíne a na prevádzku FŠ v roku 2003 a na zabezpečenie prevádzky zimného 
štadióna v I. polroku roku 2003. 
 
Ing. Jakubík poznamenal, že ak sa vráti k jednému z predchádzajúcich materiálov a spočíta, že na činnosť FK 
sme odsúhlasili 5 mil. Sk, príspevok na mládežnícky futbal sme odsúhlasili spolu 4 mil. Sk, to je dohromady 9 
mil. Sk. Z tej istej rezervy, ktorej výška je 7,6 mil. Sk, sme odsúhlasili 4,5 mil. Sk na hokej a keď sa to všetko 
spočíta, je to takmer dvakrát toľko, ako je rezerva 7,6 mil. Sk, z ktorej v roku 2003 bude MsZ financovať to, čo 
pred chvíľou odsúhlasilo. Nie všetko je kryté rezervou. Od začiatku tohto volebného obdobia sa dožaduje, aby 
súčasťou predkladania a hodnotenia rozpočtu za časť MsÚ bude počet zamestnancov. Citoval prednostku MsÚ 
Trenčín, ktorá ho ústne informovala na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie o počte zamestnancov MsÚ: 
„Keď sme začínali pred 4 rokmi pohyboval sa stav zamestnancov niekde okolo 90, pár drobných cez 90“. 
V súčasnej dobe je stav zamestnancov na MsÚ 120, ale to je málo, treba prijať. K návrhu bežných výdavkov za 
MsÚ z 52 mil. sme sa v Návrhu rozpočtu na rok 2003 dostali na 60 mil. Jeden zo záverov Finančnej a 
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majetkovej komisie v odporučení pre MsR a MsZ bol, že bežné výdavky MsÚ udržať na úrovni roku 2002, t.j. 
52 mil. Sk. Takmer celé navýšenie bolo premietnuté do mzdového fondu – 5 mil. Sk oproti roku 2002. Nedočítal 
sa nikde, že MsR neakceptovala pripomienky a odporúčania FaM komisie k Návrhu rozpočtu. Na sídlisku Juh 
v posledných dňoch - neustále sťažnosti obyvateľov zaevidovalo Investičné oddelenie – jedná sa o problematiku 
odvodnenia sídliska Juh, konkrétne niektorých bližšie špecifikovaných lokalít. Na základe neustálych sťažností a 
neriešenia tohto stavu od roku 1994, odkedy je to doložené znaleckými posudkami, boli v takomto 
nezodpovedajúcom stave odpredané byty vrátane spoločných priestorov obyvateľom tohto mesta. Ul. Šmidkeho 
– od roku 1992 v jednej skupine domov v technickom suteréne, kde sú všetky rozvody médií, 10 až 40 cm 
bahna, vody a zvyškov šalovaní pochádzajúcich z realizácie stavby. Mesto Trenčín pristúpilo, že treba toto riešiť 
s považovaním to za havarijnú situáciu. Štúdia je hotová, projekt je pred dokončením. Obytné domy budú 
zrejme odpojené od všetkých médií, pretože teplo a vlhkosť spôsobujú takú koróziu rozvodov, že na zvaroch 
začínajú praskať rozvody vody a pribúdajú tekutiny v tomto technickom suteréne, nehovoriac o porušení takmer 
všetkých spojov kanalizácie v tomto suteréne, kde všetky splašky z bytov cez tieto netesnosti vtekajú do 
technického suterénu, čo je ideálne prostredie pre liaheň komárov, čo by mohol dokumentovať MUDr. Žitňan, 
koľkokrát riešili sťažnosti o nadmernom výskyte komárov v tejto lokalite. Predložil návrh, aby v Návrhu 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003 bola o 4 mil. ponížená výdavková časť bežných výdavkov pre MsÚ a 4 mil. 
Sk boli predbežne ako I. etapa zaradené na vykrytie nákladov s riešením havarijného stavu v rámci odvodnenia 
sídliska Juh v niektorých lokalitách.  
Ide o lokality:  Šmidkeho ulica – domy č. 2627 až 2629 
   Ul. M. Bela – dom č. 2442 
   Ul. Gen. Svobodu – domy č. 2751 až 2755 
   Halalovka – domy č.  2370, 2343 a 2344 
Toto sú najkritickejšie, ale nie jediné miesta po zmapovaní celej situácie, kde hrozí odstavenie prívodu médií do 
obytného domu, pričom jeden obytný dom sa pohybuje od 30 do 48 bytov. Havarijný stav treba riešiť čo 
najskôr. Od roku 1994, kedy bol vypracovaný znalecký posudok a tieto byty boli vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
do roku 1999 kedy ich MsZ schvaľovalo na odpredaj, ani Mesto Trenčín ani správca mestského majetku 
TEBYS v tejto problematike nič neučinil, čo vie dokladovať MUDr. Žitňan na riešenie celého radu sťažností cez 
Okresnú hygienu. Z tohto dôvodu vyslovil podozrenie, že Mesto Trenčín ako vlastník bytov podviedol kupcov a 
budúcich majiteľov v tom, že si nechalo v kúpnopredajnej zmluve podpísať, že kupujú v stave,  v akom je , ale o 
tomto stave nikoho z kupujúcich neinformoval. 
Znížiť bežné výdavky v časti MsÚ o 4 mil. Sk a 4 mil. Sk vyčleniť na riešenie havarijného stavu v súvislosti 
s odvodnením týchto piatich lokalít na sídlisku Juh. 
 
PhDr. Kvasnička navrhol v kapitálových výdavkoch v riadku 73 - Zverenie sociálnych služieb – staroba, 
doplniť bod 2 - Výpočtová technika  o sumu 60 tis. Sk. 
 
Ing. Celler požiadal o úpravu na str. 7, v kapitálových výdavkoch riadok 29 - je plánovaných 78 tis. Sk na 
miestnu komunikáciu Niva – Opatová, táto akcia sa tam dostala omylom, ešte nie je majetkovoprávne 
vysporiadaná, z tohto dôvodu ju navrhol vypustiť. 
 
Ing. Maxon vysvetlil, že o 1.650.000,- Sk sa znižujú príjmy,  toto zníženie je spôsobené tým, že sa znižujú 
odpisy toho majetku, ktorý sme odsúhlasili do správy FK Laugarício. 9,5 mil. Sk je prevod mimorozpočtových 
prostriedkov, z toho 7.610.000,- Sk tvorí celková výška rezervného fondu, ktorý používame. 1.890.000,- Sk 
tvorí prevod hospodárskeho výsledku z roku 2002 do roku 2003 /predpokladaného/ a 5.650.000,- Sk je zníženie 
príspevku MHT, m.p.o. o príspevok určený na prevádzku FŠ. 
 
Ing. Filko si všimol, že na strane 41 pod bodom 1.6 je parkovisko na Ul. 1. mája, je tam dodatok, že pozemok 
nie je majetkovoprávne vysporiadaný. Navrhol použiť sumu 260.000,- Sk  na vybudovanie výstupnej zástavky 
s priľahlými chodníkmi na sídlisku Juh, na Ul. gen. Svobodu.  
 
MUDr. Sámel povedal, že Juh jednoznačne obišiel najhoršie, lebo okrem chodníka na Ul. Východná, boli 
zrušené všetky investičné akcie. Upozornil, že materiál predložený na MsR, bol čo sa týka rozpočtu trochu iný a 
jedna z akcií, ktoré tam boli, bol havarijný stav v objekte Južanky. Je to nutné riešiť. Tento majetok je síce 
v správe MHT, m.p.o. Trenčín, ale v tom prípade to správcovi treba dať na vedomie. Rozpracovaná investičná 
akcia - chrámový areál sa nedotiahla do konca, v rozpočte na rok 2003 nie je navrhnutá. V hornej časti areálu 
dochádza k zosuvom pôdy, hrozí, že akcia bude stáť viac. Pôvodný projekt investičnej akcie bol odhadovaný 
zhruba na 7 mil. Sk a doteraz sa preinvestovala suma okolo 2 mil. Sk Poprosil v rámci rozpočtu doriešiť 
rekonštrukciu v priestoroch Južanky a dokončiť investičnú akciu Chrámový areál na sídlisku Juh. 
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Ing. Maxon reagoval na poslanecký návrh, aby v kategórii Zariadenie sociálnych služieb – Staroba boli 
rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 60 tis. Sk na obstaranie výpočtovej techniky. Je možné tieto 
prostriedky zakalkulovať do zvýšeného prevodu hospodárskeho výsledku z roku 2002 do roku 2003, lebo 
hospodársky výsledok môže byť o pár stotisíc lepší, ale je to len odhad. Odpovedal Ing. Jakubíkovi, že všetky 
pripomienky FaM komisie boli na MsR prerokované, tie ktoré má na mysli, MsR neodsúhlasila spracovateľovi 
rozpočtu do Návrhu rozpočtu na rok 2003 
 
1/Hlasovanie o návrhu Ing. Maxona 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, 7 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo návrh Ing. Maxona. 
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Ing. Jakubíka 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 7 proti, 11 sa zdržalo hlasovania, neschválilo 
návrh Ing. Jakubíka. 
 
 
3/ Hlasovanie o návrhu PhDr. Kvasničku. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 29 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh PhDr. Kvasničku. 
 
 
4/ Hlasovanie o návrhu Ing. Filka 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 27 za, 5 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh Ing. Filka. 
 
5/ 
 
 MUDr. Sámel stiahol svoj návrh. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ Hlasovanie o materiáli ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 3 proti, 6 sa zdržalo hlasovania:  
 
1. schválilo:  
 
A/ Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 s nasledovnými zmenami:  
 
Zmeny rozpočtu schválené na rokovaní MsZ 28.11.2002:            
Bežné príjmy - odvody MHT m.p.o.          -1 650
Bežné výdavky - FK Laugarício a.s.- na prevádzku futbal.štadióna v roku 2003 5 000
Bežné výdavky - podpora mládežníckeho futbalu v TN - o použití rozhodne MsZ 4 000
Bežné výdavky - Zimný štadión - prevádzka v I.polroku 2003          4 500
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Bežné výdavky - MHT m.p.o. – príspevok          -5 650
Kapitálové výdavky-riadok73-Zariadenia soc.služieb-staroba-výpočtová 
technika 

60

Kapitálové výdavky - riadok29 - MK Niva – Opatová – projektová dokumentácia -78
Kapitálové výdavky - riadok30 - Parkovisko Ul.1.mája – projektová 
dokumentácia 

-260

Kapitálové výdavky - riadok38 - Zastávka MHD na Ul.Gen.Svobodu - realizácia 
akcie 

260

Prevody z mimorozpočtových fondov          9 500
      - z rezervného fondu          7 610
      - prevod HV za rok 2002          1 890
 
 
B/  Použitie finančných prostriedkov vo výške 7 610 tis. Sk z vytvoreného rezervného 
fondu v súlade s § 30 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov na podporu mládežníckeho futbalu v Trenčíne, o použití rozhodne 
MsZ v Trenčíne, poskytnutie dotácie FK Laugarício Trenčín na prevádzku futbalového 
štadióna v roku 2003 a na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna na I. polrok 2003. 
/Uznesenie č. 259/  
 
 
K bodu 13A. Návrh na zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom v Trenčíne 
 
Ing. Lobotka, člen MsR, predložil materiál pod bodom 13A. 
 Poznamenal, že táto činnosť na základe toho, že bude presunutá z orgánov štátnej správy na 
samosprávu, mala by byť bez dopadu na rozpočet Mesta Trenčín. 
 
p. Nebus podotkol, že by bolo dobré do materiálu napísať „bez dopadu na rozpočet Mesta Trenčín“, lebo je to 
dosť podstatná vec a predložený materiál má ten, kto ho vypracuje, aj podpísať. 
 
Ing. Žiška odpovedal, že materiál bol vypracovaný v dynamickom tempe, 23 obcí spoločne 
s Mestom Trenčín by malo vytvoriť spoločný obecný úrad. Aj v ostatných okresných a 
krajských mestách sa pristúpilo k tomu, že tieto mestá sú nositeľmi spoločných obecných 
úradov a spoločne zabezpečujú túto agendu. Odporučil materiál schváliť. 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 32 za: 
 

1. schválilo vytvorenie spoločného obecného úradu so sídlom v Trenčíne na zabezpečenie 
činností prechádzajúcich zo štátnej správy na samosprávu  
 
2. uložilo prednostke MsÚ pripraviť podklady pre zmluvné zabezpečenie vzniku 
spoločného obecného úradu v súlade s § 20a  ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov do 27.12.2002.  
/Uznesenie č. 260/ 
 
 
K bodu 14. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest  za III. štvrťrok 2002  

       – II. časť  
 
JUDr. Štefániková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 14. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 
2002 – II. časť.  
/Uznesenie č. 261/ 
 
 
K bodu 15. Návrh na náhradu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2001 primátorovi mesta  
                   Trenčín 
 
Ing. Maxon, člen MsR, predložil materiál pod bodom 15. 
 Upozornil, že je to jediný materiál, ktorý za štyri roky osobne spracoval primátor. 
 
Ing. Žiška mu dopovedal, že ani tento materiál nespracoval on ale úrad, lebo to vyplýva zo 
zákona. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 3 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, schválilo preplatenie dovolenky za rok 2001 v počte 14 dní v zmysle 
predloženého návrhu a v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov. 
/Uznesenie č. 262/ 
 
 
K bodu 16. Informácia o stretnutí primátorov K8
 
Ing. Žiška informoval, čoho sa týkalo rokovanie - energetické zariadenia, týka sa to miest. ktoré majú centrálne 
teplárne ako sú Košice, Zvolen a tieto centrálne teplárne neboli prevedené do majetku miest a obcí, lebo sa 
považujú za strategické podniky, i keď vykurujú iba mesto. Čo sa týka vodární a kanalizácií, netýka sa to mesta 
Trenčín ale proces prevodu majetku štátu na jednotlivé mestá a obce sa naťahuje. Mal byť uskutočnený k 
30.6.2002, ďalší termín 1.1.2003, ale zrejme ani do štvrtého mesiaca budúceho roku nebude tento prevod 
uskutočnený. Odišlo sa od koncepcie 14-tich vodárenských spoločností a prešlo sa na systém 6-tich 
vodárenských spoločností. Hrozí to, že prejdú na štátne akciové spoločnosti, ktoré budú mať dopredu zmluvne 
zabezpečeného na 20 až 25 rokov prevádzkovateľa a mestá a obce nebudú môcť vykonávať vzťahy k prevádzke 
k tomuto majetku. 
K bodu 17. Interpelácie poslancov MsZ 
 
P. Nebus predložil svoje interpelácie v písomnej forme:  
 
Je na zváženie, či má vôbec význam teraz 8 dní pred voľbami akákoľvek interpelácia 
poslanca, keď za predchádzajúce štyri roky, to z 80% neviedlo k ničomu, ak neberiem do 
úvahy zamestnávanie administratívy odpoveďami, väčšinou o inom. Nie som človek, ktorý sa 
vzdáva a preto aj dnes poviem, čo si myslím. 
 
1. Kto zabráni odbočovaniu a otáčaniu áut cez dve plné čiary na Štefánikovej a Hasičskej ulici. Nikomu, to zdá 
sa neprekáža a ani 100.000. – škody vyplácané poisťovňami za autohavárie z tohto dôvodu poisťovne nemrzí. 
Veď poisťovne ten ”zlý monopol štátu” už zlikvidovali a teraz nám svojimi rovnako zvyšovanými cenami 
(medzi sebou dohodnutými) predvádzajú čo je to ”trhové hospodárstvo a tvrdá konkurencia”?! 
Čo potom státie áut v križovatkách, na chodníkoch, na tráve – nič, veď šoféri lacných áut to nerobia a tie 
miliónové to predsa majú ”dovolené”. 
 
2. Kto zabráni aby zamestnanci POS, ktorí majú čistotu v náplni práce (napr. sobota ráno 9.11. 2002 Palackého 
ulica) pri vyprázdňovaní smetných košov, síce za veľkého vetra, nechali toľko papiera z týchto košov rozfúkať, 
že Palackého ulica vyzerala v tú sobotu ako smetisko. Odpoveď v tomto prípade, nečakám a aj načo, takú 
odpoveď (19.11.2002 zn. 3549/2002)  ako som dostal na moju interpeláciu, kde som požiadal o opravu chodníka 
na cintoríne, ktorého opravovanie dosypávaním znamená následné zasypávanie detských hrobov, nechcem. 
Veď, či sa to opraví, alebo čo stojí oprava toho, čo som v interpelácii žiadal som sa v liste aj tak nedozvedel, 
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dozvedel som sa len, že MHT žiada 990.000.-Sk na opravu chodníkov do rozpočtu na rok 2003, koľko, ako a čo 
sa za tú žiadanú sumu 990.000.-Sk urobí, som sa aj tak nedozvedel. 
 
3. Prečo odpovede na interpelácie poslancov nie sú uverejňované na internete, ak otázky v interpeláciách na 
internete sú? Myslíte, že odpovede občanov už nezaujímajú? A prečo Zápisnice z rokovania MsZ sa na internet 
dostávajú tak neskoro, dnes je rokovanie a zápisnica  z posledného MsZ tam včera ešte nebola!  
 Odpoveď  v tomto bode nechcem – vec napravte, to bude odpoveď akú očakávam. 
 
4. Kópiu listu od Ing. V. Vaculu, ktorý som obdržal ako poslanec, vo veci ”Rozbujnelej tzv. čiernej skládky”, 
ktorú vytvorili podvodníci, pričom jej upratanie v miliónoch rozpočítame medzi všetkých, som si prečítal a 
týmto aj za seba odpovedám. Áno pán Vacula, v podstatných veciach máte pravdu a súhlasím s Vašim listom. 
 
5. Súhlasím tiež s občanom, ktorý mi na stretnutí s občanmi povedal: p. Nebus ak si chcem 
niečo vybaviť, pôjdem na MsÚ za známym a ten mi to možno vybaví, ale rozhodne to 
nebudem vybavovať cez Vás poslancov. 
A preto som skoro nič pre Opatovú ani nevybavil – taká je moc úradníkov v meste, ktorí miesto toho aby boli 
výkonným orgánom MsZ a veci išli podľa poslancov v podstate o všetkom rozhodujú, pričom poslanec, ktorý sa 
opovážil kritizovať je doslova na vedľajšej koľaji. 
A. konkrétne: pozrite si čo žiadali poslanci na VMČ SEVER 24.9.2002 do rozpočtu na r. 2003 bod č.5. Hovorím 
prosím o Opatovej, z toho čo VMČ žiadalo v rozpočte nie je nič, ale je tam na r. 2003 vypracovanie ďalšej 
projektovej dokumentácie, ktorú VMČ nežiadalo. 
A tak ďalej, hlavne projektujeme, ale napr. vodovodný rad, plynový rad (projektová 
dokumentácia vypracovaná 1999) už aj so stavebným povolením pre už postavené a 
skolaudované rodinné domy na Opatovskej ceste sa do rozpočtu nedostal. Samozrejme, že o 
odpoveď kde ma prekrútia nestojím. 
Áno kritizoval som neporiadok na MsÚ počas celého tohto volebného obdobia (nie len dva týždne pred 
voľbami!) a stav aký je teraz sa nedá porovnať z obdobia primátorovania p. Reháka a prednostovania p. Fraňu, 
ktoré som tiež ako poslanec zažil. 
 
6. Ďakujem, všetkým pracovníkom, ktorí ma presvedčili, že nie všetci sú rovnakí a ktorí mi         pomáhali 
uveriť, že je šanca na zlepšenie pomerov na MsÚ a aj medzi poslancami. Každému z nich osobne poďakujem, tu 
menovať ich nebudem, aby som im neurobil medvediu službu. 
 
 
 
PhDr. Jablonská oznámila, že po ôsmych rokoch končí svoju poslaneckú činnosť a poďakovala všetkým za 
korektnú spoluprácu. 
 
MUDr. Sedláček v mene predsedu poslaneckého klubu HZDS všetkým, vrátane členom klubu poďakoval za 
spoluprácu, poprial veľa zdravia, šťastia a osobnej spokojnosti. Taktiež poďakoval pracovníkom MsÚ za 
spoluprácu a za pomoc pri riešení problémov, ktorými sa musel zaoberať. 
 
Ing. Mažár poďakoval všetkým, ktorí mu akýmkoľvek dielom pomohli, pretože aj kritika je pomoc, keď si z nej 
človek zoberie ponaučenie. Tým, ktorí sa uchádzajú o posty na MsÚ, zaželal veľa úspechov a dúfa, že  s tými, 
ktorí sa o tieto posty neuchádzajú, budú v budúcnosti k sebe vždy otvorení a nebudú naďalej rozoberať to, čo ich 
po tieto štyri roky trápilo. 
 
Ing. Celler ako predseda poslaneckého klubu KDH, DS, SDKÚ poďakoval všetkým za spoluprácu v tomto 
volebnom období a verí, že minimálne tá kultúra vzťahov a nevnášanie zbytočnej politiky do rozhodovania 
poslaneckého zboru bude fungovať aj ďalej v prospech mesta Trenčín a jeho obyvateľov a návštevníkov. 
 
Mgr. Pavlík povedal, že na každom konci je pekné, že niečo nové začína. Zaželal budúcim poslancom, aby to, 
čo začnú, bolo ešte lepšie, ako to, čo terajší poslanci končia. V mene poslaneckého klubu SDĽ poďakoval 
všetkým kolegom za spoluprácu a za to, že väčšina z nich môže odchádzať z tejto miestnosti s pocitom, že sa 
snažili robiť pre toto mesto a pre občanov tohto mesta to najlepšie. 
 
MUDr. Žitňan poďakoval s úctou a vďačnosťou za tri volebné obdobia, chcel by poďakovať všetkým 
poslancom a pracovníkom MsÚ, ktorí mu nikdy neodmietli vysvetlenie ani pomoc ani radu. Dúfal, že v novom 
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zastupiteľstve bude veľa terajších poslancov a zaželal, aby sa podarilo vybudovať to, o čom on sníval. Či už to 
bola stála divadelná scéna, rekonštruované Mierové námestie, funkčná radnica, centrálna tržnica, funkčný a 
priateľský MsÚ s dobrými ľuďmi a odborníkmi, spoľahlivú MsP a aby sa chránila táto centrálna mestská zóna a 
historické jadro pred expanziou železnice.  
 
Ing. Žiška poďakoval poslancom a poslankyniam za prácu, ktorá bola nie príliš príjemná ani jednoduchá. Nie 
vždy sa všetko dalo riešiť tak, ako si to predstavoval, alebo ako si to predstavovali poslanci. Poprial veľa 
úspechov v nadchádzajúcich voľbách a tým, ktorí nekandidujú, poprial veľa zdravia a šťastia v osobnom živote 
a úspechov v práci. Pevne verí, že v ďalších rokoch sa veľa vecí zmení na zlý sen a rozpočet mesta Trenčín po 
daňovej reforme bude taký, kedy sa s jeho pomocou podarí naplniť i také ciele, o akých hovoril  MUDr. Žitňan  
a mesto Trenčín bude priamo zaangažované na svojej zamestnanosti, na výsledkoch hospodárenia, na tvorbe 
HDP tak, aby bolo nielen vytvárateľom podmienok, ale bolo aj prijímateľom pôžitkov zo zamestnanosti v meste 
Trenčín. Ešte raz všetkým poďakoval. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef  Ž i š k a      JUDr. Ľudmila  Š t e f á n i k o v á 
        primátor                prednostka  
   mesta Trenčín         Mestského úradu v Trenčíne  

Dňa: 31.12.2002     Dňa: 17.12.2002 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a: 

 

Ing. Branislav  C e l l e r, dňa 31.12.2002 

 

p. Miloš  Š n a j d r, dňa 30.12.2002 

 

 

 

Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 11.12.2002 
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	 MUDr. Miroslav Chovanec a Vladimír Novotný 
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	Návrh na menovanie riaditeľa Školského klubu na Ul. L. Novomeského v Trenčíne
	3 Z – Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do správy m.r.o. Základná Škola Trenčín, Ul. 1. mája. 
	Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 34 za, 1 sa zdržal hlasovania, schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, parcela číslo 3368/4 záhrada s výmerou 132 m2 pre MUDr. Jozefa Vavruša a manž. Ing. Elenu rod. Kuchtovú, v zmysle predloženého návrhu.

	Celková kúpna cena                                                         ...       93.000,- Sk. 
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	B/ rozšírenie predmetu Zmluvy o nájme a výpožičke hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Trenčín, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Tebys s.r.o. Trenčín, o stavebnú a technologickú časť kotolní nachádzajúcich sa :
	K bodu 3Ľ. Návrh na vyňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy
	Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 32 za vyňalo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.
	Školská jedáleň pri Materskej škole Trenčín, Švermova ulica
	A/ Majetok
	B/ Obežné prostriedky
	E/ Zostatky fondov
	A/ Majetok
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	                                                    FOND       SPRÁVA   

	B1. uzatvorenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín. V uvedenom dome sa nachádza CO kryt, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín – v správe MHT, m.p.o. v zmysle uznesenia MsZ v Trenčíne č. 6, zo dňa 22.02.1996.  
	B1. zobralo na vedomie uzatvorenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v dome súp.č. 1138, Inovecká č. 10, 12, 14 Trenčín. V uvedenom dome sa nachádza CO kryt, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín – v správe MHT, m.p.o. v zmysle uznesenia MsZ v Trenčíne č. 6, zo dňa 22.02.1996.  
	/Uznesenie č. 247/

	K bodu 7. Návrh na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín                 na úseku vodovodov a kanalizácií do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie
	Ing. Lobotka podporil predložený návrh.
	Ing. Celler odpovedal, že daná suma je zahrnutá v rozpočte na rok 2002.
	P. Babič poznamenal, že je snaha riešiť veľmi dôležitú kapitolu trenčianskeho športového života. Verejné korčuľovanie nie je náplňou jedinej ľadovej plochy v Trenčíne, čo považuje za veľký nedostatok. Navrhol, aby nové MsZ riešilo túto situáciu a v rámci rôznych investícií umožniť výstavbu umelej ľadovej plochy v parku alebo v inej vhodnej lokalite.


	Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 28 za zobralo na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2002. 
	Ing. Maxon upozornil, že MsZ neschválilo z rezervného fondu použitie 11 mil. Sk, pretože výška tohto fondu je približne 7 mil.
	Ing. Žiška odpovedal, že materiál bol vypracovaný v dynamickom tempe, 23 obcí spoločne s Mestom Trenčín by malo vytvoriť spoločný obecný úrad. Aj v ostatných okresných a krajských mestách sa pristúpilo k tomu, že tieto mestá sú nositeľmi spoločných obecných úradov a spoločne zabezpečujú túto agendu. Odporučil materiál schváliť.
	Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 25 za, 2 sa zdržali hlasovania, zobralo na vedomie Správu o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť. 



