
Z Á P I S N I C A 
 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 29. apríla 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 21 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 MUDr. Pavol Sedláček, počas rokovania sa dostavili poslanci: PhDr. Marián 

Kvasnička, PhDr. Alena Laborecká, Ing. Ján Bezák 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 MUDr. Eugena Szépa a MUDr. Ľubomíra Sámela  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
Ing. Jána Krátkeho a Ľubomíra Dobiaša  

  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo určených 
overovateľov uznesení a zápisnice a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia.  
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Interpelácie poslancov  
3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
4. Majetkové prevody  
5. Návrh koncepcie školstva na území Mesta Trenčín  
6. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2003 a návrh na rozdelenie hospodárskeho 

výsledku za rok 2003 
7. Zmena ÚP SÚ mesta Trenčín – Rozšírenie priemyselného parku Bratislavská II. 
8. Plnenie uznesenia MsZ č. 194 zo dňa 18.12.2003 o zmene VZN č. 2/1999 o ÚPN SÚ 

Trenčín 
9. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  
10. Návrh novelizácie prílohy č. 3 VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných príspevkov 
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z rozpočtu Mesta Trenčín  
11. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Trenčín do rád škôl 
12. Záverečná správa likvidátora Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, m.p.o.  
13. Návrh na zloženie komisií MsZ  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Celler doplnil do programu:  

- majetkové prevody o bod 4Ž – Odpredaj bytov. 
- bod 14 – Návrh na doplnenie člena Dozornej rady za Mesto Trenčín do spoločnosti 

POS, a.s. po vzdaní sa Ing. Jána Krátkeho.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo program 
s predloženými doplnkami.  
 
Ing. Celler informoval prítomných, že dňa 29.4.2004 bol založený klub poslancov HZDS-ĽS, 
ktorého členmi sú poslanci: MUDr. Pavol Sedláček, Vladimír Poruban, Janka Fabová.  
 
MUDr. Sámel oznámil, že i on vstupuje do klubu HZDS-ĽS.  
 
Ing. Celler skonštatoval, že odteraz má poslanecký klub HZDS-ĽS štyroch členov.  
 
 
K bodu 2. Interpelácie poslancov MsZ  
 
P. Babič:  
1/ Interpeloval pána primátora, pani prednostku MsÚ, pána hlavného kontrolóra vo veci 
neplnenia Petície občanov za zachovanie zelene v mestskej časti Pod Sokolice, ktorej MsZ na 
svojom zasadnutí dňa 24.10.2002 vyhovelo.  

 I napriek tejto skutočnosti Okresný úrad v Trenčíne dňa 31.3.2003 vydal územné 
rozhodnutie na umiestnenie stavby v tejto lokalite, voči ktorému sa občania odvolali. 
V odvolacom konaní krajský úrad vyžiadal stanovisko Mesta Trenčín, ktoré sa vo svojom 
stanovisku obmedzilo iba na konštatovanie, že navrhovaná stavba je v súlade s územným 
plánom. I keď aj o tomto tvrdení možno úspešne pochybovať je zarážajúce, že v stanovisku 
mesta nebola ani zmienka o tom, že MsZ pred piatimi mesiacmi vyhovelo petícií občanov. Na 
základe tohto stanoviska krajský úrad odvolanie zamietol.  

 Chcem zdôrazniť, že občania nie sú proti výstavbe bytovky, ale nie v tejto lokalite, 
kde je dlhodobo fungujúca zeleň, parčík, 30 – 40 rokov pestované stromy a kríky, ktoré sú 
živou bariérou a zelenými pľúcami predmetného sídliska. Plánovanou výstavbou by došlo 
k zničeniu tohto parčíka. Mestskí úradníci záujem občanov nerešpektovali, petíciu vlastne 
nezohľadnili a konali proti uzneseniu MsZ. Z toho dôvodu sa občania obrátili o pomoc na 
poslancov VMČ Sever.  

 VMČ Sever sa touto problematikou zaoberal na svojom zasadnutí 8.10.2003 ako aj 
opakovane 22.3.2004 a zaujal stanovisko:  

- VMČ jednomyseľne podporuje petíciu občanov za zachovanie zelene Pod Sokolicami 
a stotožňuje sa s uznesením MsZ zo dňa 24.10.2002, 

- VMČ nesúhlasí s postupom MsÚ Trenčín, príslušných odborov OŽP a OÚPA 
a doterajším riešením vo veci zabrania parčíku pre plánovanú výstavbu „Obytného 
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domu Pod Sokolice“, nakoľko už petíciou občanov, ktorej vyhovelo MsZ dňa 
24.10.2002, mal byť problém definitívne vyriešený.  

 
Z uvedených dôvodov interpelujem:  

1. pána primátora: 
- až do vyriešenia všetkých problémov a legislatívnych vzťahov pozastaviť účinnosť 

doposiaľ vydaných právoplatných rozhodnutí (územné konanie), pozastaviť vydávanie 
akýchkoľvek predbežných a záväzných stanovísk k možnej výstavbe „Obytný dom na 
ul. Pod Sokolice a zaviazať úradníkov mesta, aby v tejto veci bez súhlasu MsR a MsZ 
nevydávali žiadne rozhodnutia a povolenia pre plánovanú výstavbu (stavebné 
povolenie, povolenie na výrub stromov). V prípade, že MsÚ boli vydané predbežné 
alebo záväzné stanoviská k stavebnému konaniu na predmetnej lokalite, rozhodnutím 
primátora pozastaviť ich právoplatnosť.  

 
2. pani prednostku mestského úradu: 
- uložiť útvaru hlavného architekta mesta Trenčín pripraviť podklady pre rokovanie 

VMČ Sever, MsR a MsZ v mesiaci máj a predložiť na rokovanie MsZ návrh zmeny 
ÚPN SÚ mesta Trenčín: „Zmena lokality na parcelách č. 1428/7, 1428/6, 3299/1 
o výmere 2950 m3 na trvalú zeleň – parčík“.  

 
3. pána hlavného kontrolóra mesta: 
- preveriť zákonnosť postupu mesta Trenčín a MsÚ vo veci výstavby obytného domu 

a zlikvidovania dlhodobo jestvujúcej trvalej zelene – parčíku v lokalite Pod Sokolice.  
 
2/ Už v decembri interpeloval a žiadal o zriadenie televíznej rady v rámci MsZ. Odpoveď na 
túto interpeláciu ho neuspokojila, preto poprosil, aby záležitosť ohľadne zriadenia televíznej 
rady riešil zástupca primátora, čo odôvodňuje tým, že mestská televízia je dotovaná 
čiastkami, ktoré nie sú zanedbateľné. Doteraz na jej činnosť mesto vyplatilo cca 20 mil. Sk 
s tým, že dotácia by mala byť podmienená objednávke mesta na výrobu takých programov 
v zmysle uzavretej zmluve medzi Mestom Trenčín a s.r.o. Slovakia okolo sveta. Nechce 
zaviesť cenzúru, ako mu bolo povedané, avšak chce, aby sa kontrolovali prostriedky 
daňových poplatníkov tohto mesta s tým, že dodnes existujú niektoré miesta, ktoré nie sú 
pokryté televíznym signálom a títo ľudia ako všetci ostatní platia poplatky, ktoré sú použité 
na dotovanie trenčianskej televízie. Zmluva je uzavretá na 12 rokov, prenájom priestorov na 
20 rokov a táto by tiež mala byť predmetom určitých úprav a v prvom rade zverejnenia, 
pretože údajne je zmluva nevypovedateľná. Poprosil, aby do tohto procesu vstúpilo aj právne 
oddelenie MsÚ.  
 
3/ Na decembrovom MsZ žiadal hlavného kontrolóra o prehľad  plnení uznesení komisií MsZ 
a VMČ, pretože viacero uznesení a materiálov, ktoré mali prejsť do MsR a MsZ túto účinnosť 
a  účel strácajú.  
 
4/ Poprosil zástupcu primátora, ak je to v jeho právomoci, aby sa umožnilo právnemu 
oddeleniu urýchlenie zápisníc z jednotlivých rokovaní. Situácia je dnes taká, že sú 4 VMČ, 6 
komisií a právne oddelenie nestačí tieto materiály spracovávať a potom sa stáva to, že zápis 
z MsR zo dňa 18.3.2004, poslanci dostanú 21.4.2004, čo stráca na aktuálnosti  
5/ Obrátil sa na vedúcu útvaru marketingu a komunikácie v rámci vydávania INFO. Ide mu 
najmä o náplň tohto občasníka. V prvom rade by bol rád, keby vznikla redakčná rada INFO 
a aby v nej mali zastúpenie i poslanci MsZ a aby v dnes už rozšírenom poňatí tohto časopisu, 
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nechýbali informácie z VMČ, čo sa týka občanov, čo ich čaká a neminie. Toto tam stále 
nenachádza, napriek tomu, že mu  bol daný  prísľub.  

Čo sa týka tlačoviek, je presvedčený, že aktuálnejšie spravodajstvo by občania 
dostávali po zasadnutí MsZ, nie pred ním. Bolo mu povedané,  že ak budú poslanci chcieť, 
tak sa tlačovka po MsZ urobí. Myslí si, že poslanci nie sú na to, aby organizovali tlačovky, na 
to je kompetentné oddelenie a pracovník.  

Od 19.2.2004, kedy bola delegácia MsZ v Saint Pöltene ohľadom riešenia 
modernizácie železničnej trate, sa v INFO neobjavila ani zmienka o tom, ako  napreduje 
komisia pre posúdenie postupov modernizácie železničnej trate.  

Poprosil monitoring tlače odovzdávať pre neho ako predsedu VMČ.  
Poznamenal, že INFO má jednu zaujímavú rubriku „novinárska kačica“, do ktorej by 

zaradil informáciu o tom, že na ľadovej ploche na Štúrovom nám. priemerne denne 
korčuľovalo 1080 detí.  

Bol by rád, keby sa dozvedel, ako a kedy sa zmenila koncepcia INFO, lebo ani ako 
člen komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví nedostal o tom informácie.  
 
P. Hubinská:  
Poukázala na článok, ktorý bol vydaný v denníku SME v sobotu 24.4.2004, kde sa písalo 
o rekonštrukcii Mierového nám. a kde bola znova  spomenutá busta rektora Braneckého, 
ktorého oficiálne meno sa takto nieslo v meste. Je jej trochu divné, aby útvar hlavného 
architekta zasahoval do toho, o čom rozhodol VMČ a aby bez poslancov zverejňoval takéto 
veci. Poprosila, aby v rámci rekonštrukcie Mierového nám., aj keď bude akákoľvek honosná, 
bola busta rektora Braneckého vhodne umiestnená.  
 
MUDr. Sámel:  
1/ Prvá jeho interpelácia sa týka benzínovej pumpy, ktorá sa stavia za mostom. Poprosil 
o písomnú informáciu, koho bol pozemok, na ktorom sa pumpa stavia, pred zahájením stavby. 
Kto túto stavbu pripomienkoval a schválil z odboru ŽP a investícií vzhľadom k tomu, že táto 
pumpa je asi 100 metrov od Váhu a je na absolútne nevhodnom mieste z dopravného hľadiska 
pri tak preťaženom moste.  
 
2/ Požiadal o informáciu, čo bude s poštou na Juhu v rámci rekonštrukcie, alebo predaja 
Južanky, či bude zrušená, alebo niekam presunutá a ak bude presunutá, tak kam. 
 
3/ Požiadal o informáciu, kedy bude obnovované vodorovné značenie, pretože všetky 
prechody pre chodcov sú neviditeľné.  
 
4/ Bol členom komisie, ktorá otvárala obálky pri výberovom konaní na oddychovú zónu 
Halalovka.  Tým, že sa MHT muselo zúčastniť výberového konania ako riadny účastník 
a nebola mu táto zákazka zadaná priamo, zaplatíme štátu na daniach o viac ako milión Sk. 
Nevidí dôvod, prečo takéto zákazky, u ktorých je jasné, že ich MHT je schopné spraviť, sa 
mu nedávajú priamym zadaním. Poznamenal, že už dlhú dobu sleduje snahy redukovať 
podnikateľské aktivity MHT zužovaním ich podnikateľskej činnosti, čo pokladá za 
cieľavedomý trend v likvidácii MHT.   

 
Ing. Lifka predložil svoje interpelácie v písomnej forme:  
1/ žiada o vyhodnotenie prevádzky ľadovej plochy na Štúrovom nám.: 

- náklady vzniknuté pri inštalácii, prevádzkové náklady plochy počas jej prevádzky 
(energie, mzdy, údržba, atď.) 
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2/ náklady na INFO 2003: 

a) vrátane 3 špeciálnych vydaní 
b) rozdiel voči rozpočtu  a vykrytie 

 
3/ rozpočet „Vianoc 2003“, kultúrne akcie a všetko súvisiace.  
 
 
K bodu 3. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór mesta, predložil materiál pod bodom 3.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za zobral na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 261/ 
 
 
K bodu 4A. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4A.  
 
Ide o:  
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Miroslava Horálka a manž. Lýdiu 
rod. Bartošovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 10 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            35,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Pavla Zlatoša a manž. Danku rod. 
Klačmanovú,  v podiele 73/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Máriu Psotnú rod. Sabol-
Kassayovú,  v podiele 67/1129-ín, čo predstavuje 10 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            35,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Dušana Dobiaša a manž. Janu 
rod. Korenú, v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
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o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Jána Skovajsu a manž. Elenu rod. 
Margetínovú , v podiele 74/1129-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Karola Ševčíka a manž. Annu 
rod. Pastierikovú , v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Ing. Stanislava Hladkého a manž. 
Annu rod. Laššovú, v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            39,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho sa na ul. Sibírskej, súp.č.694  parc.č. 
638 zastavaná plocha o výmere 176 m2 v k.ú. Kubrá, pre Vincenta Štefánka a manž. Annu 
rod. Belákovú, v podiele 68/1129-ín, čo predstavuje 11 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                                 39,- Sk           

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo odpredaj 
nehnuteľností – pozemkov na ul. Sibírska, v k.ú. Kubrá, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 262/ 
 
 
K bodu 4B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4B.  
 
Ide o: 
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Pavla Kolinského  
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a manž. Alžbetu rod. Margetinovú,  v podiele 82/1738-ín, čo predstavuje 25 m2, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          88,- Sk 
 
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Oľgu Královú rod. 
Žitnú,  v podiele 38/1738-ín, čo predstavuje 12 m2, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          42,- Sk 
 
3/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Františka Mihálecha,  
v podiele 85/1738-ín, čo predstavuje 26 m2, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          91,- Sk 
 
4/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Emila Zelenku 
a manž. Katarínu rod. Pribišovú,  v podiele 82/1738-ín, čo predstavuje 25 m2, podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          88,- Sk 
 
5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Mariana  Matejku,  
v podiele 39/1738-ín, čo predstavuje 12 m2, podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          42,- Sk 
 
6/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Miloša Volešáka 
a manž. Marianu rod. Robovú, v podiele 108/1738-ín, čo predstavuje 33 m2,  podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          116,- Sk 
 
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Petra Kollára 
a manž. Helenu rod. Mišákovú, v podiele 103/1738-ín, čo predstavuje 31 m2,  podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
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predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                          109,- Sk 
 
8/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Galinu Rybovičovú, 
v podiele 39/1738-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Evu Hladkú, v podiele 
87/1738-ín, čo predstavuje 26 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            91,- Sk 
 
10/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Jaromíra Śmátralu, 
v podiele 81/1738-ín, čo predstavuje 25 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            88,- Sk 
 
11/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Jaroslava Hulína 
a manž. Helenu rod.  Krškovú, v podiele 39/1738-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
12/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Evu Vaškovú rod. 
Hornú, v podiele 86/1738-ín, čo predstavuje 26 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            91,- Sk 
 
13/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Karola Lencza 
a manž. Vieru rod. Vereckú, v podiele 82/1738-ín, čo predstavuje 25 m2,  podľa  zákona č. 
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182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            88,- Sk 
 
14/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Darinu Baštrnákovú  
v podiele 38/1738-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
15/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Ing.  Stanislava 
Havlíka a manž. Danielu rod. Pruškovú v podiele 86/1738-ín, čo predstavuje 26 m2,  podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            91,- Sk 
 
16/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Milana Stánka 
a manž. Gabrielu rod. Kačicovú, v podiele 82/1738-ín, čo predstavuje 25 m2,  podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            88,- Sk 
 
17/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Vladimíra Samáka,   
v podiele 39/1738-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
18/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Ing. Stanislava 
Havlíka a manž. Andreu rod.  Gulikovú,   v podiele 86/1738-ín, čo predstavuje 26 m2,  
podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            91,- Sk 
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19/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Jána Hoštáka  
a manž. Vieru rod. Ďuržovú ,   v podiele 83/1738-ín, čo predstavuje 25 m2,  podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            88,- Sk 
 
20/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Máriu Halgošovú rod. 
Halgošovú,  v podiele 61/1738-ín, čo predstavuje 19 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            67,- Sk 
 
21/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre Vieru Jankovskú rod. 
Grachovú,  v podiele 107/1738-ín, čo predstavuje 33 m2,  podľa  zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 
Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            116,- Sk 
 
22/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Ing. Dušana Žažu 
a manž. Katarínu  rod. Orieškovú,  v podiele 38/1738-ín, čo predstavuje 12 m2,  podľa  
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            42,- Sk 
 
23/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku  nachádzajúceho  sa na ul. Bavlnárskej, súp.č.315  
parc.č. 637 zastavaná plocha o výmere 528 m2 v k.ú. Hanzliková, pre  Ľuboša Poláka 
a manž. Danielu rod. Petrovú,  v podiele 85/1738-ín, čo predstavuje 26 m2,  podľa  zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ....................................                            91,- Sk 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo odpredaj 

nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa na Bavlnárskej ul. v k.ú. Hanzlíková, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 263/ 
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K bodu 4C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4C.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Trenčín  
 
1.   novovytvorená parc.č. 3546/33  ostatná  plocha s výmerou  72 m2, a 
                               parc.č. 3546/36  ostatná plocha s výmerou 46 m2,  
oddelených geometrickým plánom číslo 40190471-02-04 zo dňa 12.2.2004  z pôvodných 
parc.č. 3546/3, a  3546/10, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti  Mgr.Michalovi Dzamkovi, za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu 
do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2.    
Celková kúpna cena predstavuje sumu .............................................................. 29.500,- Sk. 
 
2.     novovytvorená  parc.č. 3546/34 ostatná  plocha s výmerou  72 m2, a 

                          parc.č. 3546/35 ostatná plocha s výmerou  40 m2,  
oddelených geometrickým plánom č. 40190471-02-04 zo dňa 12.2.2004 z pôvodných parciel 
č. 3546/3,  a 3546/10, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti  
Ing.Samuelovi Kodajovi   za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................... 28.000,- Sk. 
                                                                  
3.   novovytvorená  parc.č. 1694/154 ostatná plocha s výmerou  147 m2, a 
                                parc.č. 1694/215 ostatná plocha s výmerou 53 m2, 
oddelených geometrickým plánom číslo 22822178-137/2003 zo dňa 21.1.2004 z pôvodnej 
parcely č. 1694/74 zapísanej na liste vlastníctva č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Jane 
Janekovej, rod. Janekovej v podiele ½-ica, a Ing.Jánovi Skukálkovi a manželke 
Radoslave Skukálkovej, rod. Janekovej v podiele ½-ica    za účelom usporiadania 
jestvujúcej záhrady  a prístupu do rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..........................................................  50.000,- Sk. 
 
4.   novovytvorená  parc.č. 1725/188 zastavaná plocha s výmerou  8 m2, 
oddelenej geometrickým plánom číslo 38/04 z pôvodnej parcely č. 1725/88 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti JUDr.Dagmar Mazurkovičovej, rod. 
Horváthovej    za účelom usporiadania  prístupu do garáže za dohodnutú kúpnu cenu 250,- 
Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ..........................................................  2.000,- Sk. 
 

5.  novovytvorená  parc.č. 1694/358  ostatná plocha s výmerou  84 m2, a 

parc.č.  1694/359 ostatná plocha s výmerou 187 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 40190471-11-04 z pôvodnej parc.č. 1694/114,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii Šrámkovej, 
rod. Gallovej za  účelom usporiadania záhrady a prístupu  do rodinného domu za dohodnutú 
kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................. 67.750,- Sk.  
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6.  novovytvorená  parc.č. 1694/360  ostatná plocha s výmerou  125 m2, a 

                               parc.č.  1694/361 ostatná plocha s výmerou  198 m2, 

oddelených geometrickým plánom č. 40190471-11-04 z pôvodnej parc.č. 1694/114,  
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Ľubici 
Machálkovej, rod. Maďarovej za  účelom usporiadania záhrady a prístupu  do rodinného 
domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................. 80.750,- Sk.  

 

7.  novovytvorená parc.č. 1694/92  ostatná plocha s výmerou  142 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 244-08368-060-93, aktualizovaným dňa 6.8.2003 
z pôvodnej parc.č. 1694/72, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, a 

      novovytvorená  parc.č. 1694/366 ostatná plocha s výmerou 60 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 17905095-025-04 z pôvodnej parc. č. 1694/72 zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Štefanovi Jandíkovi  
a manželke Anne Jandíkovej, rod. Gálikovej za účelom usporiadania záhrady a prístupu do 
rodinného domu za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ................................................................. 50.500,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Trenčín 
na sídlisku Noviny, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 264/  
 
 
K bodu 4D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4D.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú.  Zlatovce 

            časť  parc.č. 980/1 ostatná plocha s výmerou cca  400 m2, 

(ktorá bude v prípade schválenia upresnená geometrickým plánom), oddelenej z pôvodnej 
parc.č. 980/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
Ing.Imrichovi Juhásovi v podiele 1/3-ina, MUDr.Rudolfovi Krišlovi v podiele 1/3-ina, 
a Ing.Ladislavovi Sedilkovi v podiele 1/3-ina, za účelom vybudovania     zariadenia drobnej 
občianskej vybavenosti – obchodov a drobných služieb nevýrobného charakteru za dohodnutú 
kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  cca 600.000,- Sk. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, neschválilo predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemku 
v k.ú. Zlatovce Ing. Imrichovi Juhásovi v podiele 1/3-ina, MUDr. Rudolfovi Krišlovi 
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v podiele 1/3-ina, a Ing. Ladislavovi Sedilkovi v podiele 1/3-ina, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 265/ 
 
 
K bodu 4E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4E.  
 
Ide o: 
-  predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín    

         novovytvorená parc.č. 2009/28  záhrada  s výmerou  84 m2, 

oddelenej geometrickým plánom číslo 17905095-016-04 zo dňa 10.3.2004 z pôvodnej parc.č. 
2009/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti spoločnosti 
s r.o. TEBYS, Námestie sv. Anny 3, Trenčín,  za účelom skompletizovania pozemkov    za 
dohodnutú kúpnu cenu    1.500,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje  ................................................................... 126.000,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. Trenčín 
spoločnosti s r.o. TEBYS, Námestie sv. Anny 3, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 266/ 
 
 
K bodu 4F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4F.  
 
Ide o: 

- predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín - pozemku v k.ú. Trenčín    

            parc.č. 335/4 zastavaná plocha  s výmerou  277 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ing.Dušanovi 
Jasečkovi a manželke Ing.Eve Jasečkovej, rod. Hunčíkovej,  za účelom skompletizovania 
pozemkov    za dohodnutú kúpnu cenu    1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  ................................................................... 415.500,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. Trenčín 
Ing. Dušanovi Jasečkovi a manželke Ing. Eve Jasečkovej, rod. Hunčíkovej, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 267/  
 
 
K bodu 4G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4G. Doplnil, že stanovisko VMČ 
Stred k tomuto majetkovému prevodu bolo odporúčajúce. Finančná a majetková komisia 
odporučila predaj za cenu 1200,- Sk/m2 a celková kúpna cena predstavuje výšku 679 200,- 
Sk.  
 
Ide o: 

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

            parc.č. 1902/59 zastavaná plocha s výmerou  566 m2, 

oddelenej geometrickým plánom č. 36328499-5/2004 z pôvodnej parc.č. 1902/1, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti pre RNDr. Máriu Górnu, 
Obchodné meno:  RNDr. Mária Górna - GAMA, Miesto podnikania : Turecká 2447/27, 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34490264 za účelom výstavby novej prevádzky na čistenie 
a pranie textilu,  za dohodnutú kúpnu cenu  1.200,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje  ..................................................................... 679.200,- Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín pre RNDr. Máriu Górnu, 
Obchodné meno:  RNDr. Mária Górna - GAMA, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 267/ 
 
 
K bodu 4H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4H.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti v  k. ú. Trenčín - pozemok parc. č. 1528/122, zast. plocha vo výmere 
19 m2 pre Ing. Milana Hořinka s manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod garážou 
za kúpnu cenu        .....            800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....       15.200,- Sk. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín pre Ing. Milana Hořinka s manželkou, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 269/  
 
 
K bodu 4I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4I.  
 
Ide o: 
a/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Annu Jurčovú, rod. Cingálkovú v podiele 42/1058, čo predstavuje výmeru 2,54 
m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.270,- Sk. 
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b/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Ing. Eleónoru Mikulovú v podiele 68/1058, čo predstavuje výmeru 4,11 m2 za 
účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         2.055,- Sk. 
 
c/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Annu Kandibovú, rod. Šimíkovú v podiele 55/1058, čo predstavuje výmeru 
3,33 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
 
d/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Boženu Šarišskú v podiele 52/1058, čo predstavuje výmeru 3,14 m2 za účelom 
scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.570,- Sk. 
 
e/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Jaroslava Čelechovského s manželkou Margitou, rod. Tokošovou v podiele 
55/1058, čo predstavuje výmeru 3,33 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
 
f/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Juraja Slíža s manželkou Martou, rod. Ráčkovou v podiele 54/1058, čo 
predstavuje výmeru 3,27 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.635,- Sk. 
 
g/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Ing. Pavla Zvědělíka v podiele 55/1058, čo predstavuje výmeru 3,33 m2 za 
účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
 
h/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Annu Jonákovú, rod. Trúsikovú v podiele 74/1058, čo predstavuje výmeru 4,48 
m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         2.240,- Sk. 
 
i/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Magdalénu Gáborovú, rod. Ištvánikovú v podiele 55/1058, čo predstavuje 
výmeru 3,33 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
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j/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Jozefa Slávička v podiele 55/1058, čo predstavuje výmeru 3,33 m2 za účelom 
scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
 
 
k/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Petra Nemčiča s manželkou Emíliou, rod. Pražienkovou v podiele 54/1058, čo 
predstavuje výmeru 3,27 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.635,- Sk. 
 
l/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Jozefa Galbu v podiele 56/1058, čo predstavuje výmeru 3,39 m2 za účelom 
scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.695,- Sk. 
 
m/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Jozefa Novosada s manželkou Andreou, rod. Kukučovou v podiele 41/1058, 
čo predstavuje výmeru 2,48 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.240,- Sk. 
 
n/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Máriu Čavojskú, rod. Obernauerovú v podiele 54/1058, čo predstavuje 
výmeru 3,27 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.635,- Sk. 
 
o/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Milana Juríka s manželkou Helenou, rod. Baluškovou v podiele 54/1058, čo 
predstavuje výmeru 3,27 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.635,- Sk. 
 
p/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Juraja Tichého v podiele 54/1058, čo predstavuje výmeru 3,27 m2 za účelom 
scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.635,- Sk. 
 
r/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Miroslavu Žilkayovú, rod. Skalickú v podiele 55/1058, čo predstavuje výmeru 
3,33 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.665,- Sk. 
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s/ predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1627/203, zast. plocha vo výmere 64 m2 v  k. ú. 
Trenčín pre Michala Kunica s manželkou Annou, rod. Mravikovou v podiele 52/1058, čo 
predstavuje výmeru 3,14 m2 za účelom scelenia dvora pri obytnom dome 
za kúpnu cenu        .....            500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....         1.570,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín – pozemkov na ul. gen. Goliana, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 270/ 
 
 
K bodu 4J. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4J.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti v  k. ú. Zlatovce - pozemok parc. č. 1442/23, zast. plocha vo výmere 
73 m2 odčlenený z pozemku parc. č. 1442/1, zast. plocha vo výmere 27727 m2 geometrickým 
plánom č. 71/03 overený dňa 1.12.2003 pre RNDr. Fišárkovu Zuzanu - FIREST NOVA za 
účelom scelenia pozemku 
za kúpnu cenu        .....            800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                                                                      .....       58.400,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti v  k. ú. Zlatovce pre RNDr. Fišárkovú Zuzanu - FIREST 
NOVA, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 271/  
 
K bodu 4K. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4K.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 
1531/254 zastavaná plocha o výmere 4923 m2, odčlenená GP č. 31041833-024-04 
vyhotoveným dňa 12.3.2004 z parc.č. 1531/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti, pre Mariána Gáboríka  v zastúpení Ing. Pavla Gáboríka, za účelom výstavby 
malého zimného štadióna, ktorý bude slúžiť na verejnoprospešné účely a najmä pre potreby 
mládežníckeho športu,  za symbolickú cenu 1,- Sk. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................... 1,- Sk 
 
P. Babič poznamenal, že keď sa robil prevod Masarykových kasární, hovorilo sa, že je k 
nemu nejaká zmluva. Spýtal sa, či aj k tomuto prevodu je už spracovaná nejaká zmluva. Je tu 
určitá paralela v tom, že máme zimný štadión a nemáme verejné korčuľovanie a aj v tejto veci 
by rád videl určitú perspektívu a určitý zámer v tom, že ak s takou výhodou dávame 
k dispozícii pozemok, či je nejaká dohoda o spolupráci s mestom, či budú poskytnuté tieto 
priestory verejnosti.  
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Ing. Celler zodpovedal, že verejné korčuľovanie máme po piatich rokoch vo vymedzenom 
čase na základe zmluvy s n.o. HK Dukla Trenčín. Čo sa týka zmluvy, najskôr musíme 
odsúhlasiť predaj pozemku a až potom môžeme robiť zmluvy k pozemku a ďalším veciam, 
ktoré s tým súvisia. K tomuto zámeru je taktiež dohoda  medzi investorom a n.o. HK Dukla 
Trenčín vo využívaní tohto štadióna, keď bude postavený. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín pre 
Mariána Gáboríka  v zastúpení Ing. Pavla Gáboríka, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 272/  
 
K bodu 4L. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4L.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, v k.ú. Trenčín,  
parc.č. 2108/604  zastavaná plocha  o výmere  9 m2, zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti pre, JUDr. Miroslava Laššu a manž. Máriu rod. Uhrovú, za účelom 
skompletizovania pozemkov,  za cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................... 2.250,- Sk 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, 
v k.ú. Trenčín pre JUDr. Miroslava Laššu a manž. Máriu rod. Uhrovú, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 273/ 
K bodu 4M. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4M.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, v k.ú. Trenčín,  
parc.č. 1018/43  zastavaná plocha  o výmere  31 m2, zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti pre Petra Senku  a manž. Máriu rod. Husárovú,  za účelom 
skompletizovania pozemkov,  za cenu 250,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................... 7.750,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, v k.ú. Trenčín 
pre Petra Senku  a manž. Máriu rod. Husárovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 274/  
 
 
K bodu 4N. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4N.  

 18



 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená parc.č. 2108/709  zastavaná plocha  o výmere  366 m2 odčlenená GP 
č.64/2003 vyhotoveným dňa 10.12.2003,  z parcele č. 2108/431, zapísanej na LV č.1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti pre Katarínu Hnazelovú rod. Klobušickú,  za účelom 
skompletizovania pozemkov, výsadby a údržby zelene, za cenu 300,- Sk/m2. 
 
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................... 109.800,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na sídlisku Nad tehelňou, 
v k.ú. Trenčín pre Katarínu Hnazelovú rod. Klobušickú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 275/  
 
 
K bodu 4O. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín a následný 

predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4O.  
 
Ide o: 
A/ kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín, pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, 
parc.č. 238/5 ostatná plocha o výmere 85 m2, ktorej cena je 9.000,- Sk/m2,  od nasledovných 
spoluvlastníkov: 
 

- Sedláčková Daniela, spoluvlastnícky podiel 15/90-ín, čo predstavuje 14,1 m2, kúpna 
cena   predstavuje  126.900,- Sk 

- Zvončeková Zuzana, spoluvlastnícky podile 15/90, čo prestavuje 14,1 m2, kúpna 
cena  predstavuje 126.900,- Sk 

- Koritková Eva, spoluvlastnícky podiel 15/90-ín, čo predstavuje 14,1 m2, kúpna cena 
predstavuje 126.900,- Sk 

- PHDr. Dúžek Stanislav, spoluvlastnícky podiel 15/90-ín, čo predstavuje 14,1 m2, 
kúpna cena predstavuje 126.900,- Sk 

- Jarábek Jozef, spoluvlastnícky podiel 6/90-ín, čo predstavuje 5,7 m2, kúpna cena 
predstavuje 51.300,- Sk 

- Stahl Beata, spoluvlastnícky podiel 6/90-ín, čo predstavuje 5,7 m2, kúpna cena 
predstavuje 51.300,- Sk 

- Jarábková Judita, spoluvlastnícky podiel 6/90-ín, čo predstavuje 5,7 m2, kúpna cena 
predstavuje 51.300,- Sk 

- Jarábek Ján, spoluvlastnícky podiel 6/90-ín, čo predstavuje 5,7 m2, kúpna cena 
predstavuje 51.300,- Sk 

- Jarábková Lenka, spoluvlastnícky podiel 2/90-ín, čo predstavuje 1,9 m2, kúpna cena 
predstavuje 17.100,- Sk 

- Jarábková Lucia, spoluvlastnícky podiel 2/90-ín, čo predstavuje 1,9 m2, kúpna cena 
predstavuje 17.100,- Sk 

- Jarábková Alica, spoluvlastnícky podiel 2/90-ín, čo predstavuje 1,9 m2, kúpna cena 
predstavuje 17.100,- Sk 

Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje....................................... 764.100,- Sk 
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B/ predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín, parc.č. 238/5 ostatná 
plocha o výmere 85 m2, pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava, za účelom výstavby 
obchodno-zábavného centra AUPARK Trenčín, za cenu 9.000,- Sk/m2 

Celková kúpna cena predstavuje ........................................................... 765.000,- Sk 

 

C/  predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 238/2 
o výmere 4059 m2, 238/3 o výmere 474 m2, 3236/2 o výmere 50 m2 a 21 m2,  časť parc.č. 
224/1 o výmere 1 m2 a časť 224/2 o výmere 3 m2 (v súčasnosti sa majetkovoprávne 
usporiadavajú do vlastníctva Mesta Trenčín), pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava, za 
účelom výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK  Trenčín, za cenu 2.500,- Sk/m2. 

Celková výmera predstavuje 4.608 m2 

Celková kúpna cena predstavuje ..................................................11.520.000,- Sk 

 

D/  kúpu a následný predaj nehnuteľností – pozemkov z vlastníctva SR – Slovenská 
správa ciest /nachádzajúcich sa pod dotknutými komunikáciami/,  časť parc.č. 3228/3 
o výmere 329 m2, 338 m2a 29 m2 časť parc.č. 238/1 o výmere 2000 m2,  podľa predbežného 
záberu pozemkov vypracovaného dňa 8.4.2004 pre AUPARK V, spol. s.r.o. Bratislava. 
Presná výmera pozemkov bude upresnená po vypracovaní návrhu celého dopravného riešenia 
daného územia v rámci zámeru výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK.  Kúpna cena 
predmetných pozemkov, ktoré budú následne predávané spoločnosti AUPARK V, s.r.o., bude 
minimálne 2.500,- Sk/m2. V prípade, že kúpna cena pri kúpe pozemkov od SR – SSC bude 
vyššia,  pozemky budú predávané spoločnosti AUPARK V, s.r.o. za túto vyššiu cenu. 
 
Predbežná celková výmera pozemkov predstavuje ...........................................2.696 m2 
 
P. Babič je rád, keď vstupujú investori do nášho mesta, avšak v tomto prípade nevieme, aká 
situácia nastane z hľadiska dopravy v rámci umiestnenia tejto stavby, kam sa plánuje. Nevie, 
ako bude vysoká, či nebude brániť panoráme mesta pri príchode do centra. Možno by bolo 
lepšie koncepčne riešiť tieto veci tak, aby sa centrum mesta dopravne odťažilo a nie zaťažilo 
a nevie, či by sa táto investícia a podobné zámery nemali riešiť tak, že by sa odsúvali 
z centrálnej mestskej zóny. Pokiaľ nemá tieto informácie, nemôže podporiť predložený návrh.  
 
Ing. Celler zodpovedal, že od januára 2004 sa rieši celý tento zámer v príslušných komisiách 
MsZ, v prvom rade v komisii územného plánovania a investícií a na útvare hlavného 
architekta preto, aby sa vyladili všetky okruhové problémy, ktoré môžu vzniknúť pri tejto 
investícií a bez vyriešenia všetkých vecí súvisiacich hlavne s dopravou, nie je možné, aby 
investor dostal stavebné povolenie. Je to štandardný postup v zmysle zákona, kde musí každý 
jeden investor spĺňať všetky normami požadované kritériá a to dopravné, environmentálne 
a pod. Sú veľmi prísne kritériá, aby mohla byť taká investícia zrealizovaná.  
 
P. Babič poznamenal, že údajne pamiatkový úrad nevydal povolenie k tejto stavbe.  
 
Ing. Celler reagoval, že pamiatkový úrad sa k tomu ani nevyjadroval, na území mesta má 
určené regulatívy a investor ich bude musieť rešpektovať. 
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Ing. Lifka upozornil na dve veci.  Ide o bod A/, kde sa stratilo to, že finančná a majetková 
komisia odporučila, aby si ten malý sporný pozemok, ktorý je tak drahý a nebol by problém 
ho predať za tú istú cenu niekomu inému, riešil investor sám. Taktiež na komisii nebola 
prejednaná kúpa pozemkov od Slovenskej správy ciest. Mesto nie je realitná kancelária a toto 
je zlá cesta, ako ísť takýmto smerom. MsR zmietla názor finančnej a majetkovej komisie 
a tento postup nás vedie do hrobu. Podotkol, že v materiáli nie je uvedené, kto financuje 
dopravné riešenie, či Aupark alebo mesto. 
 
Ing. Celler reagoval, že každý jeden investor, ktorý prichádza do územia, v ktorom sa  musia 
robiť zásahy a ktoré súvisia s jeho investíciou, si musí znášať sám na vlastné náklady.  
 
P. Löbbová sa prikláňa k názoru p. Babiča, že najkrajšia panoráma je práve z tohto pohľadu 
a nevie, ako do tejto siluety hradu zapadne Aupark. Snažíme sa za každú cenu presadiť 
obchvat, aby sme odťažili dopravu v meste, tak nechápe, prečo ju zaťažíme tým, že do centra 
pritiahneme Aupark. Pokiaľ staviame priemyselné centrum, vo veľkých mestách sú tieto veci 
trošku vysunuté z centra. Auparky sa vyprázdňujú vo veľkých mestách a nechápe, pre akú 
skupinu ľudí tu bude, pretože ľudia, ktorí si môžu dovoliť v Auparku nakupovať, nie sú ľudia, 
ktorí majú priemerný plat.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že Aupark je značka, názov konkrétneho  obchodu. Nemôžeme si ho 
mýliť s hypermarketmi, ktoré stoja na okrajoch miest, ktoré majú úplne iný nákupný formát, 
ako je systém Aupark. Je to obchodno-zábavné centrum, ktoré nemá hypermarket ale butiky, 
ktoré v tomto meste potrebujeme. Tiež má kiná, zábavu a ďalšie s tým spojené služby. 
V každom jednom centre miest  v Európe stoja obchodno-zábavné centrá takéhoto charakteru.  
 Čo sa týka výhľadu, Aupark bude mať výšku cca 10 – 11 metrov, čo sú 3 podlažia 
a preto pocit, že pôjde o výškovú budovu, je zbytočný  Nemôže prísť k devastácii pohľadov 
na Trenčiansky hrad.  
  
MUDr. Sámel poznamenal, že jeho predstava by bola, aby sa z Palackého ul. urobila pešia 
zóna s podzemnými garážami a preto poprosil komisiu územného plánovania a investícií, aby 
sa touto problematikou vážne zaoberala, pretože tak by sa mohol vytvoriť veľmi pekný 
priestor v Trenčíne s pešou zónou.  
 
Ing. Celler reagoval, že práve Aupark vybuduje v podzemí pod budovou 420 parkovacích 
miest, čo je prvý predpoklad k tomu, aby na Palackého ul. mohlo byť utlmené parkovanie 
a mohla byť z nej kvalitou úplne iná ulica.  
 
MUDr. Sámel podotkol, že mu ide o to, aby sa vytvorilo viac parkovacích miest a nielen pre 
potreby Auparku.  
 
Ing. Celler doplnil, že v súčasnosti je na MsÚ predložený zámer vybudovania nadzemného 
a podzemného parkovacieho domu pre 260 miest, preto si myslí, že problém s nedostatkom 
parkovacích miest sa postupne v meste vyrieši.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 3 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín 
a následný predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín pre AUPARK V, spol. s.r.o. 
Bratislava, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 276/  
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K bodu 4P. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4P.  
 
Ide o:  
-  predaj nehnuteľnosti  - pozemku v k. ú. Opatová parc. č. 205/5, záhrada vo výmere 387 
m2 pre Vladimíra Kuzmu s manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku za ich rodinným domom 
za cenu        ....        300 Sk/m2 . 
Celková kúpna cena         .... 116.100,- Sk   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti  - pozemku v k. ú. Opatová parc. č. 205/5, záhrada vo 
výmere 387 m2 pre Vladimíra Kuzmu s manželkou, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 277/  
 
 
 
 
K bodu 4R. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4R.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Opatová parc. č. 1020, zast. plocha vo výmere 381 
m2 pre Ing. Oldricha Stránskeho s manželkou za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod chatou  
za cenu          ....        100 Sk/m2 . 
Celková kúpna cena          ....   38.100,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Opatová parc. č. 1020, zast. plocha vo výmere 381 m2 
pre Ing. Oldricha Stránskeho s manželkou, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 278/  
 
 
K bodu 4S. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 233 zo dňa 26.2.2004 a na predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4S.  
 
Ide o: 
-  zrušenie uznesenia MsZ č. 233 zo dňa 26.02.2004, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo predaj 
časti budovy - práčovne súp. č. 6361 na pozemku parc. č. 1531/63 a pozemku parc. č. 
1531/63, zast. plocha vo výmere 398 m2 v k. ú. Trenčín pre Otta Häuslera za účelom 
prevádzkovania práčovne súčasným nájomníkom 
za cenu: pozemok               ....         931,- Sk/m2 
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               budova       ....   747.020,- Sk 
Celková kúpna cena                                                                        ....     1 117.570,- Sk. 
 
- predaj časti budovy - práčovne súp. č. 6361 na pozemku parc. č. 1531/63 a pozemku parc. č. 
1531/63, zast. plocha vo výmere 348 m2 v k. ú. Trenčín pre Otta Häuslera s manželkou 
Emíliou, rod. Havlíkovou za účelom prevádzkovania práčovne súčasným nájomníkom 
za cenu: pozemok       ....            1.064,80 Sk/m2 
               budova       ....        747.020,- Sk 
Celková kúpna cena                                                             ....      1 117.570,- Sk. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti: 
1. zrušilo uznesenie MsZ č. 233 zo dňa 26.2.2004. 
2. schválilo - predaj časti budovy - práčovne súp. č. 6361 v k. ú. Trenčín pre Otta 
Häuslera s manželkou Emíliou, rod. Havlíkovou, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 279/  
 
 
 
 
 
K bodu 4T. Návrh na zverenie majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, do správy týchto 

mestských organizácií:  
1/ m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín,  
2/ m.r.o. ZŠ ul. Bezručova,  
3/ m.r.o. ZŠ ul. Hodžova 

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4T.  
 
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 v správe 
mestských organizácií,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69,   do správy príslušných mestských organizácií, s účinnosťou od 
01.07.2004, majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín takto : 
I./ do správy m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín : 
 

1/ investičnú akciu – udržiavacie práce „MŠ ul. K. Šmidkeho, Trenčín - 
rekonštrukcia plochej strechy“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu 
....................................................................................................................... 676.851,62 Sk,  

2/ investičnú akciu – udržiavacie práce „MŠ ul. Jána Halašu Trenčín - 
rekonštrukcia plochej strechy“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu 
.....................................................................................................................1,393.700,10 Sk,  

3/ investičnú akciu – udržiavacie práce „MŠ ul. Legionárska, Trenčín - 
rekonštrukcia plochej strechy“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú sumu 
....................................................................................................................... 994.747,20 Sk,  
   

4/ investičnú akciu – stavbu „Vykurovanie a plynofikácia ZŠ Opatová“, ktorej 
obstarávacie náklady predstavujú sumu ...................................................... 478.855,70 Sk,   
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II./ do správy m.r.o. ZŠ ul. Bezručova : 

investičnú akciu – stavebnú úpravu „ZŠ ul. Bezručova - rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia – vytvorenie bezbariérového WC“, ktorej obstarávacie náklady predstavujú 
sumu ......................................................................................... 197.842,40 Sk, 
 
 
III./ do správy m.r.o. ZŠ ul. Hodžova : 
 

investičnú akciu – stavebnú úpravu „Bezbariérový vstup“ (z Hodžovej ul.), ktorej 
obstarávacie náklady predstavujú sumu .............................................. 93.999,80 Sk.   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním  20 za, 1 proti, zverilo majetok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín do správy mestských organizácií:  
1/ m.r.o. Školské zariadenia Mesta Trenčín,  
2/ m.r.o. ZŠ ul. Bezručova,  
3/ m.r.o. ZŠ ul. Hodžova. 
/Uznesenie č. 280/  
K bodu 4U. Odpredaj videokaziet Kultúrnemu centru Sihoť za účelom prevádzkovania klubu 

náročného diváka  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4U.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo odpredaj videokaziet Kultúrnemu centru Sihoť.  
/Uznesenie č. 281/   
 
 
K bodu 4V. Návrh na vyradenie majetku turistickej základne Trenčianska Závada  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4V.  
 
Ide o: 
1. vyradenie majetku Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v turistickej základni Trenčianska 
Závada v súlade s § 7 a ods. d zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v nasledovnom rozsahu: 
 
spotrebný materiál v hodnote         -     2.646,-   Sk 
OTE v hodnote          -   50.812,30 Sk 
DHM v hodnote          - 190.409,90 Sk 
HIM v hodnote                              -   28.709,-    Sk 
 
Spolu majetok v hodnote        - 272.577,20 Sk 
 
2. jeho prevod na Mesto Nemšová. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo vyradenie majetku 
Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v turistickej základni Trenčianska Závada, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 282/  
 
 
K bodu 4X. Návrh na vyňatie hnuteľného majetku Mesta Trenčín zo správy Školských 

zariadení Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4X.  
 
Ide o: 
- vyňatie zo správy Školských zariadení Trenčín nasledovného hnuteľného majetku Mesta 
Trenčín nachádzajúci sa v ZŠ, Kubranská cesta, Trenčín: 
 
inv.č.:  názov:          obstar.cena v Sk: 
407-0004        akumulačné kachle    5.050.00 
407-0008        akumulačné kachle    5.050.00
      Spolu:         10.100,00  
 
z dôvodu ich nevyužiteľnosti v ZŠ. Uvedený majetok bude zaradený do majetkovej a 
účtovnej evidencie Mesta Trenčín v obstarávacích cenách a umiestnený 1 ks do Hasičskej 
zbrojnice Opatová a 1 ks do Hasičskej zbrojnice Kubrica. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
vyňalo hnuteľný majetok Mesta Trenčín zo správy Školských zariadení Trenčín, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 283/  
 
 
K bodu 4Y. Návrh na zverenie hnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy: 

        - ZŠ L. Novomeského 10, Trenčín  
         - ZŠ Hodžova ul. 37, Trenčín 
            - ZŠ Ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín  
 

Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Y.  
 
Ide o: 
- zverenie do správy Základnej školy L. Novomeského č.10, Trenčín, v zastúpení Mgr. 
Spišáka Jozefa, riaditeľa, IČO 36126551, nasledovného hnuteľného majetku Mesta Trenčín: 
 
1/ 
inv.č.:  názov:          obstar.cena v Sk: 
520/001         PC Compaq DeskPro 2000   1.20 
520/002         PC Compaq DeskPro 2000   1.20 
520/003         PC Compaq DeskPro 2000 MI              1.20 
520/004         PC Compaq DeskPro 2000    1.20 
520/005         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/006         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
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520/007         PC Compaq DeskPro 2000 DT               1.20 
520/008         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/009         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/010         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/011         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/012         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/013         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/014         PC Compaq DeskPro     1.20 
520/015         PC Compaq DeskPro 2000                   1.10
      Spolu:           17,90 Sk, 
 
2/   
do správy Základnej školy Hodžova ul. 37, Trenčín, v zastúpení Mgr. Lopatku Mariána, 
riaditeľa, IČO 36126918, nasledovný hnuteľný majetok Mesta Trenčín: 
 
inv.č.:  názov:          obstar.cena v Sk: 
520/016         PC Compaq DeskPro 2000                   1.10 
520/017         PC Compaq DeskPro 2000                   1.10 
520/018         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/019         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/020         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/021         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/022         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/023         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/024         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/025         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/026         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/027         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/028         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/029         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/030         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20
      Spolu:         17,80 Sk 
 
 
3/ 
do správy Základnej školy ul. P.Bezruča č.66, Trenčín, v zastúpení Mgr. Mahríkovej Jarmily, 
riaditeľky,  IČO 31870431, nasledovný hnuteľný majetok Mesta Trenčín: 
 
inv.č.:  názov:          obstar.cena v Sk: 
520/031         PC Compaq DeskPro 2000                  1.20 
520/032         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/033         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/034         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/035         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/036         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/037         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/038         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/039         PC Compaq DeskPro 2000                   1.20 
520/040         PC Compaq DeskPro 2000                   1.10
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      Spolu:         11,90 Sk,  
 
ktoré Mesto Trenčín nadobudlo kúpou od Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy č.1, 
Bratislava 25 v celkovej cene 47,60 Sk vrátane DPH v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 
15.1.2004. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zverilo hnuteľný majetok Mesta Trenčín do správy: 

- ZŠ L. Novomeského č. 10, Trenčín,  
- ZŠ Hodžova ul. 37, Trenčín, 
- ZŠ ul. P. Bezruča č. 66, Trenčín.  

/Uznesenie č. 284/ 
 
 
 
 
 
 
K bodu 4Z. Návrh na vyňatie hnuteľného majetku Mesta Trenčín zo správy Mestského 

hospodárstva Trenčín, m.p.o.  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Z.  
 
Ide o: 
- vyňatie zo správy Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. hnuteľného majetku Mesta 
Trenčín podľa prílohy č. 1 nachádzajúceho sa v budove na Farskej ul. č. 1, Trenčín: 

 
• Drobný investičný majetok v celkovej hodnote 156.502,30 Sk 

 
s účinnosťou od 1.1.2004 a zaradiť ho do účtovnej a majetkovej evidencie Mesta Trenčín 
v hodnotách podľa predmetnej prílohy. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za vyňalo hnuteľný majetok zo 
správy Mestského hospodárstva Trenčín , m.p.o., v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 258/  
 
 
K bodu 4Ž. 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

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4Ž. 
 
Ide o: 
 
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1173 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 4,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5916,  pozemku zast. parc. č. 1838/2 o 
výmere 871 m2, zapísaného na LV č. 5916, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín  
 

1. byt č. 102 pozostávajúci z 3 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu  
67/6311 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.539,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.625,- Sk   
Ľubomírovi Linhartovi. 

  Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo     
zaplatených 30 %, t.j. 2.862,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.339,- Sk. 
 

V dome súp. č. 1173 na Ul. 28. októbra je spolu 110 bytov. Doteraz bolo odpredaných 107 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1173 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1175“. Kupujúci  vyhlásil, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
II. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1175 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 14,  spoluvlastníckeho  
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3755,   
pozemku zast. parc. č. 1829/6 o výmere 1373 m2, zapísaného na LV č. 5125, k. ú. Trenčín, na 
Správe katastra Trenčín  
 

1. byt č. 15 pozostávajúci z 2 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu  
72/3530 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
9.726,-   Sk a  na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.990,- Sk   
Vladislavovi Minárovi a manž. Jozefíne Minárovej. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 2.918,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.404,- Sk. 
 

V dome súp. č. 1175 na Ul. 28. októbra je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 48 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1175 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1175“. 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 -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2755 
v Trenčíne, Ulica Gen. Svobodu, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3921,  pozemku zast. parc. č. 
2180/45 o výmere 324 m2, zapísaného na LV č. 5892, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 15 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
45/2079 na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
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12.906,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.530,- Sk Jozefovi Bohušovi 
a manž. Gréte Bohušovej. 
 Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súpisné číslo 2755 na Ulici Gen. Svobodu je spolu 32 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2755 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. 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. 
 
IV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1666 
v Trenčíne, Ulica Gen. Viesta, orientačné číslo 14, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3898, pozemku zast. parc. č. 
1528/30 o výmere 463 m2, zapísaného na LV č. 6014, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
64/878 na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
13.339,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 16.910,- Sk Ivanovi Petrovičovi 
a manž. Kataríne Petrovičovej. 

 Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Z kúpnej ceny  bytu bolo    
zaplatených 30 %, t.j. 4.002,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 3.113,- Sk. 

 
V dome súpisné číslo 1666 na Ulici Gen. Viesta je spolu 12 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
11 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1666 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. 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. 
 
 
V. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 373 
v Trenčíne, Ulica Štefánikova, orientačné číslo 13, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3578, pozemku zast. parc. č. 
1356/3 o výmere 1177 m2, zapísaného na LV č. 3578, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 10 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
51/1012 na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú kúpnu cenu 
7.042,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 29.800,- Sk Jánovi Ursínymu. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súpisné číslo 373 na Ulici Štefánikova je spolu 18 bytov. Doteraz bolo odpredaných 
15 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 373 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 373“. Kupujúci  vyhlásil, že správu spoločných 
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častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí 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 2468 v 
Trenčíne, Ulica Západná, orientačné číslo 8, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6046, pozemku zast. parc. č. 2237/70 o 
výmere 481 m2, zapísaného na LV č. 6046, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 60 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 
29/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
10.689,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 1.910,- Sk       Oľge 
Hoštákovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 4.581,- Sk. 

 
2. byt č. 65 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho     podielu 

57/3689 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú         kúpnu cenu 
20.657,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.695,- Sk       Kataríne 
Bretschneiderovej. 
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 78 bytov. Po schválení odpredaja týchto 2 bytov zostanú v dome súp. č. 2468 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 3 byty. 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. 
 
VII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2735 v 
Trenčíne, Ulica Šafárikova, orientačné číslo 1, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5490, pozemku zast. parc. č. 2180/20 o 
výmere 324 m2, zapísaného na LV č. 5490, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 14 pozostávajúci z 2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
46/2033 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
13.563,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.630,- Sk  
Dušanovi Hulínovi.  
Kúpna  cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 5.813,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2735 na Ul. Šafárikovej  je spolu 31 bytov. Doteraz bolo odpredaných 29 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2735 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. 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. 
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VIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2442 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 45, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6257, pozemku zast. parc. č. 2315/11 o 
výmere 583 m2, zapísaného na LV č. 6257, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 21 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
67/3548 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
31.905,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.535,- Sk  
Mgr. Pavlovi Brezovi.  
 Kúpna  cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 9.572,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných 
štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.792,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2442 na Ul. M. Bela je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 46 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 2442 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2442". Kupujúci vyhlásil, že správu spoločných častí 
a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu formou 
spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
IX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2448 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 23, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6459, pozemku zast. parc. č. 2237/29 o 
výmere 313 m2, zapísanom na LV č. 6459, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 12 pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
90/1877 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
44.593,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7.470,- Sk  
Andrei Sivčákovej.  
 Kúpna  cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 13.378,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.602,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2448 na Ul. M. Bela je spolu 24 bytov. Doteraz bolo odpredaných 23 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2448 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2448". 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. 
 
 
X. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2462 v 
Trenčíne, Ulica M. Bela, orientačné číslo 26, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6354, pozemku zast. parc. č. 2337/41 o 
výmere 585 m2, zapísaného na LV č. 6354, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 24 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
73/3554 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
35.445,- Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.040,- Sk  
JUDr. Milošovi Miklošovi a Ing. Jane Miklošovej.  
Kúpna  cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 2462 na Ul. M. Bela je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2462 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
"Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2462". 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. 
 
XI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu  I.  kategórie  v bytovom dome súpisné   číslo 
2743 v Trenčíne, Ulica T. Vansovej, orientačné číslo 2, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6281, pozemku zast. parc. č. 
2180/39 o výmere 438 m2, zapísaného na LV č. 6281, k.ú. Trenčín, na Správe katastra 
Trenčín 
 

1. byt č. 37 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
64/2939 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
18.828,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 4.800,- Sk  
Alene Ťazimovej.   
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2743  Ulica T. Vansovej  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2743 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2743". 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. 
 
 
XII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2390 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 14, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6701,  pozemku zast. parc. č. 2315/39 o 
výmere 229 m2 a pozemku zast parc. č. 2315/40 o výmere 227 m2, zapísaných na LV č. 
6701, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 14 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
41/2691 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
51.085,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.475,- Sk   
Anne Pekárovej.      
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 15.325,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.555,- Sk. 
   

V dome súp. č. 2390  Ulica Halalovka  je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  38 bytov. Po schválení odpredaja tohto 1 bytu  zostane v dome súp. č. 2390 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 9 bytov. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2390". 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.  
 
XIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1635 v 
Trenčíne, Ulica Nábrežná, orientačné číslo 8, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5635, pozemku zast. parc. č. 1627/113 o 
výmere 2238 m2,  zapísaného na LV č. 5635, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 49 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
19/7780 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
3.073,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.700,- Sk  
Jaroslavovi Berkymu.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 1.317,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1635 Ulica  Nábrežná je spolu 116 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 115 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1635 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom  správy na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a pozemku  Tebys spol. s r. o., Nám. sv. Anny 3, Trenčín, 
s ktorou uzavrel Zmluvu o výkone správy. 
 
XIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytov I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2336 v 
Trenčíne, Ulica Východná, orientačné číslo 11 a 13, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7529, pozemku zast. parc. č. 
2315/115 o výmere 367 m2, zapísanom na LV č. 7529, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č. 16 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho   podielu 
73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        kúpnu cenu 
129.621,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.005,- Sk   
Eve Bakalárovej.          
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 55.552,- Sk. 

 
2. byt č. 23 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho   podielu 

67/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        kúpnu cenu 
118.559,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.490,- Sk   
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Božene Černákovej.          
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 35.568,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.594,- Sk. 

 
3. byt č. 32 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho   podielu 

73/2240 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú        kúpnu cenu 
129.480,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.995,- Sk   
Jane Kúsekovej.          
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo 
zaplatených 30 %, t.j. 38.844,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený 
v pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.590,- Sk. 

 
V dome súp. č. 2336  Ulica Východná  je spolu 32 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 28  bytov. Po schválení odpredaja týchto 3 bytov zostane v dome súp. č. 2336 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2336“. 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. 
 
XV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2424 v 
Trenčíne, Ul. K.Šmidkeho, orientačné číslo 20, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3891, pozemku zast.  parc. č. 2189/26 o 
výmere 434 m2, zapísaného  na LV č. 5535, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 17 pozostávajúci zo  4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
76/2934 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
22.747,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.640,- Sk  Štefanovi Kenížovi. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 9.749,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2424,  Ul. K.Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2424 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Kupujúci poveril výkonom správy spoločných častí 
a zariadení domu Tebys, spol. s r.o., Nám. sv. Anny 3, Trenčín, s ktorou uzavrel zmluvu 
o výkone správy. 
 
XVI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2628 v 
Trenčíne, Ul. K.Šmidkeho, orientačné číslo 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4611, pozemku zast.  parc. č. 2189/13 o 
výmere 434 m2, zapísaného  na LV č. 6056, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 1 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
70/2926 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
21.811,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 5.185,- Sk  Erike Jánošíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
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V dome súp. č. 2628,  Ul. K.Šmidkeho  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2628 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 2628“. 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. 
 
XVII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1485 v 
Trenčíne, Ul. Hodžova, orientačné číslo 31, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6731, pozemku zast.  parc. č. 1493/3 o 
výmere 1462 m2, zapísaného  na LV č. 6731, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 1 pozostávajúci z 3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
115/1279 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
24.648,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 65.800,- Sk  Rudolfovi 
Komžíkovi a Eve Komžíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 1485 Ul. Hodžova je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
10  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1485 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 1 byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je založené 
„Spoločenstvo vlastníkov bytov 1485“. 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 I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 890 v 
Trenčíne, Ul. Hollého, orientačné číslo 4, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1991, pozemku zast.  parc. č. 1176 o výmere 460 
m2, zapísaného  na LV č. 1991, k. ú. Zlatovce, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č. 5 pozostávajúci zo 4 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
84/2668 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
27.668,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 7.215,- Sk  Jane Korenčíkovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcim bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 11.857,- Sk. 
 

V dome súp. č. 890 Ul. Hollého je spolu 42 bytov. Doteraz bolo v tomto dome odpredaných 
41  bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 890 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené „Spoločenstvo vlastníkov bytov 890“. 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. 
 
 
XIX. 
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Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2633 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 18, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6198, pozemku zast. parc. č. 2189/7 o 
výmere 322 m2, zapísaného na LV č. 6198, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č.  9 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 

46/1963 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu cenu  
13.789,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.785,- Sk  Jane Vašekovej.  

Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 
V dome súp. č. 2633  Ulica  J. Halašu  je spolu 31  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 30 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 2633 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2633". 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. 
 
XX. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 320 v 
Trenčíne, Ulica Bavlnárska, orientačné číslo 17,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 1437, pozemku  zast. parc. č. 635/12 o 
výmere 1776 m2 a priľahlého pozemku zast. parc. č. 635/13 o výmere 1326 m2, zapísaných 
na LV č. 1437, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín  
1. byt č. 11  pozostávajúci z   3 obytných miestností vrátane  spoluvlastníckeho podielu  

74/3576  na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 27.168,- 
Sk a na  pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 31.960,- Sk   

Jane Cigánikovej.  
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.   

 
V dome súp. č. 320  Ul. Bavlnárska  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo odpredaných 45 bytov. 
Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 320 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 320“. 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. 
 
XXI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu II. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1704 v 
Trenčíne,  Ulica 17. novembra, orientačné číslo 10, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č.  2998,  pozemku zast. parc. č. 
1528/74 o výmere 356 m2 a priľahlom pozemku zast.  parc. č.1528/55 o výmere 402 m2 a 
zast. parc. č. 1528/56 o výmere 442 m2, zapísaných  na LV č. 6263, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín 
 
1. byt č. 1 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu 67/946 

na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 11.342,- Sk a na 
pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 42.360,- Sk   
Anne Krajčovej. 
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Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu  bolo zaplatených 
30 %, t.j. 3.403,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v pravidelných štvrťročných 
bezúročných splátkach vo výške 2.647,- Sk. 

 
V dome súp. č. 1704  Ulica  17. novembra  je spolu 12 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 10 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1704 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 1 byt. Výkonom správy na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a pozemku kupujúca poverila Tebys spol. s r. o. Trenčín, s ktorou uzatvorila zmluvu o 
výkone správy. 
 
XXII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1571 v 
Trenčíne, Ulica Hurbanova, orientačné číslo 37 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 5386, spoluvlastníkom pozemku parc. č. 
1615/3 o výmere 566 m2, zapísaného na LV č. 5386, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
1. byt č. 125  pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho      podielu 

25/1476 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú       kúpnu cenu 
148.020,- Sk (vrátane pozemku)   
Jaroslavovi Koprivňanskému. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
Finančná a majetková komisia MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 03.06.2003 odpredaj 
bytu neodporučila. 
Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ v Trenčíne dňa 21.05.2003  
a 04.06.2003 odporučila odpredaj bytu.  
Uvedený byt sa predáva ako byt voľný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín číslo 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín 
v znení noviel, na základe odporučenia Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 18.11.2003.  
V dome súp. č. 1571  Ulica Hurbanova je spolu 48  bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 47 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 1571 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku  bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1571“. 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. 
 
XXIII. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 68/1205 na pozemku  zast. parc. č. 1934/2 o 
výmere 540 m2, ktorá je zapísaná na Správe katastra Trenčín na LV č. 6996, katastrálne 
územie Trenčín Otílii Brestovanskej, bytom Trenčín, Ul.  Hodžova 1488. Na uvedenom 
pozemku je postavený dom súpisné číslo 1182, orientačné č. 14 Ul. Strojárenská v Trenčíne.  
Kupujúca je vlastníkom  bytu č. 18 v tomto dome na základe darovacej zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu zaregistrovanej dňa 30.03.1998.  
Predávaný podiel 68/1205 zo zastavanej  plochy  pozemku o výmere 540 m2 predstavuje 
30,49 m2, takže cena predávaného podielu na pozemku je 15.245,- Sk. 
Kúpna cena pozemku bola zaplatená na účet vlastníka vedený v DEXIA banka Slovensko, 
a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, VS: 1182018, dôkazom čoho je 
predložený doklad o zaplatení. 
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XXIV. 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2 pod obytným domom súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka a spoluvlastníckeho podielu 
16/1021 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk 
a na pozemku parc.č. 81/1 o výmere 398 m2, na ktorom je dom postavený, za dohodnutú 
kúpnu cenu 3.223,- Sk Vladimírovi Škultétymu a manž. Margite Škultétyovej, bytom 
Trenčín, Kožušnícka 87. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2015, k.ú. Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 53.223,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 32/2004.  
 
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 8, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 16,55 
m2 pod obytným domom súp. č. 87 v Trenčíne, Ul. Kožušnícka a spoluvlastníckeho podielu 
16/1021 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 50.000,- Sk 
a na pozemku parc.č. 81/1 o výmere 398 m2, na ktorom je dom postavený, za dohodnutú 
kúpnu cenu 3.223,- Sk Júliusovi Kocnárovi a manž. Anne Kocnárovej, bytom Trenčín, 
Kožušnícka 87. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2015, k.ú. Zlatovce, na Správe katastra 
Trenčín. 
Kúpna cena garáže a pozemku vo výške 53.223,- Sk bola zaplatená v hotovosti na účet 
predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. účtu 
0600530005/5600, VS: 31/2004.  
 
V dome súp.č. 87, Ul. Kožušnícka sa nachádza 8 garáží, doteraz neboli odpredané žiadne 
garáže, po schválení odpredaja týchto 2 garáží, zostane v dome súp.č. 87 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 6 garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu, garáže 
a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou pristúpenia k zmluve 
o spoločenstve vlastníkov bytov v dome. 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín pod bodmi I. – XXIV., v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 286/  
 
 
K bodu 5. Návrh koncepcie školstva na obdobie 5-10 rokov  
 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 5.  
 
P. Zubričaňák navrhol zmeniť návrh na uznesenie takto:  
 
1. v bode 2. vypustiť písm. a)  
 
2. v bode 3 písm. a) zmeniť nasledovne: „Základnú  školu  Študentská  ul.  ku  dňu 31.8.2004.  
Mesto Trenčín zriaďuje triedy  s matematickým zameraním v ZŠ Kubranská cesta a športové 
triedy so zameraním  na futbal v ZŠ Na Dolinách“. 

 
3. body 1 a 4 návrhu na uznesenie zostávajú nezmenené.  
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Návrh na uznesenie bude znieť takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. S ch v a ľ u j e  
 
a) Koncepciu školstva na obdobie 5 – 10 rokov  

 
b) Kritériá na spájanie, zlučovanie a vyraďovanie škôl a školských zariadení.  
 
 
2. Z l u č u j e   
 
do subjektu Základnej školy L. Novomeského subjekt samostatný ŠKD Novomeského ul. ku 
dňu 30.6.2004. 
 
3. R u š í  
 
a) Základnú  školu  Študentská  ul.  ku  dňu  31.8.2004.  Mesto Trenčín zriaďuje triedy  
s matematickým zameraním v ZŠ Kubranská cesta a športové triedy so zameraním  na futbal 
v ZŠ Na Dolinách. 
 
b) Základnú školu Saratovská ul. ku dňu 30.6.2004. Právnym nástupcom ZŠ Saratovská ul. sa 
v zmysle § 23 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov 
stáva ZŠ L. Novomeského.  

 
4. S ch v a ľ u j e  

 
využitie budov pre školské účely.  
 
P. Löbbová sa spýtala, z akého dôvodu zostáva jeden školský klub a druhý nie, prečo je 
predložený takýto návrh na zmenu uznesenia. Je za to, aby sa buď zrušili, alebo zachovali 
obidva školské kluby.  
 
Mgr. Plánková zodpovedala, že pri ŠKD navrhujeme postupnosť riešenia a široká ponuka 
činnosti tohto klubu výrazne ovplyvňuje kultúru v meste Trenčín a svojou činnosťou 
organizuje všetky podujatia v súčinnosti s mestom. Je to samostatný klub, ale nemá právnu 
subjektivitu. Má záujem pracovať zatiaľ takým spôsobom ako doteraz. Riešenia, ktoré 
navrhuje tento ŠKD pre budúcnosť, neboli prerokované v komisii školstva a mestskej 
školskej rade, a preto ich dnes nebolo možné predložiť. Mesto Trenčín práve vzhľadom na 
originálne kompetencie môže takémuto subjektu, ktorý prispieva k rozvoju kultúry v meste 
Trenčín,  sa rozhodnúť v rozpočte.  
 
P. Löbbová sa vyjadrila, že jej išlo o to, z čoho bude financovaný tento školský klub, 
nakoľko vie z komisie, že tam nebol dostatok financií a právom sa môžu ohradiť z druhého 
klubu, že na jeden klub sa bude prispievať, na druhý nie.  
 
Ing. Sýkorčin podporil návrh p. Zubričaňáka.  
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P. Babič poznamenal, že ide o politické rozhodnutie a nepodporí koncepciu. Požiadal 
hlasovať o každom bode uznesenia zvlášť. Navrhol zmeniť bod 4 návrhu na uznesenie takto: 
MsZ schvaľuje  využitie budov pre Trenčiansku univerzitu.  
 
Ing. Lifka požiadal, aby mohol v rámci diskusie k bodu 5 vystúpiť Ing. Kocián, riaditeľ II. 
ZŠ, aby mohol obhájiť koncepciu II. ZŠ. Poukázal na to, že na školách sa ide šetriť, ale na 
iných veciach nie, viď nákup osobného automobilu Audi A6. Bol by rád, keby sa ešte jeden 
rok dala šanca II. ZŠ, lebo sa chce stať súkromnou školou. 
 
 
 
Ing. Celler dal hlasovať o umožnení vystúpenia Ing. Kociána, riaditeľa II. ZŠ na rokovaní 
MsZ.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo vystúpenie Ing. Kociána, riaditeľa II. ZŠ na rokovaní MsZ.  
 
 
Ing. Kocián v krátkosti opísal situáciu, ako sa dozvedel o návrhu na zrušenie II. ZŠ na 
Študentskej ul. a ako sa následne vyvíjala situácia. Poukázal na klady školy a čoho je schopná 
táto škola, aby dokázala, že jej zrušenie nie je potrebné.  Požiadal MsZ zvážiť svoje 
rozhodnutie s ohľadom na to, aké hodnoty škola vybudovala. Čo sa týka myšlienky 
súkromnej školy, má k dispozícii tento materiál v písomnej podobe  a táto škola má na to, aby 
sa ňou stala,  po každej stránke.  
 
MUDr. Sámel navrhol v bode 3 návrhu na uznesenie zmeniť dátum z 31.8.2004 na 
31.8.2005.  
 
Ing. Česal sa spýtal Mgr. Plánkovej, koľkokrát sa konalo rokovanie s riaditeľom II. ZŠ Ing. 
Kocianom až do dnešného dňa. A od Ing. Kociana by chcel vedieť, nakoľko poslancom bola 
teraz predložená koncepcia súkromnej školy, prečo už nebola urobená a predložená skôr.  
 
Ing. Celler reagoval, že na to, aby mohla byť zriadená súkromná škola, treba predložiť 
projekt a rozpočet na ministerstvo školstva, ktoré rozhodne, či takáto škola vznikne, alebo 
nevznikne. Mesto nie je subjekt, ktoré rozhodne o zriadení súkromnej školy. V zmysle zákona 
neexistuje pojem transformácia na súkromnú školu, jedna škola musí byť zrušená, nová musí 
vzniknúť a rodičia sa rozhodnú, či dajú dieťa do takej školy.  
 
Mgr. Plánková poznamenala, že vznik súkromnej školy je determinovaný potrebou rodičov 
a ak rodič rozhodne o tom, že potrebuje nadštandardné výkony školy, môže ju finančne 
podporiť. Súkromná škola, tak ako obecná škola dostáva dotácie, ale o tom rozhoduje 
ministerstvo a plus rodič prispieva mesačne 5 tis. Sk.  

Ďalej vysvetlila, že ak ponecháme II. ZŠ, tak vezmeme finančné prostriedky tej škole, 
ktorá má viac žiakov a prerozdelíme ich na školu, ktorá má menej žiakov. Túto solidaritu 
nepovažuje za správnu. Tiež poukázala na fakt, že je rozdiel, keď v škole v jednej lokalite sa 
nachádza 380 žiakov a v druhej škole v inej lokalite 980 žiakov.  
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Ing. Celler doplnil, že čo sa týka požiadavky Ing. Česala, tak od novembra je na MsÚ 
zriadený odbor školstva a sociálnych vecí a na jeho pôde sa pravidelne riaditelia všetkých ZŠ 
zúčastňujú na poradách vrátane Ing. Kociána.  
 
MUDr. Szép skonštatoval, že materiál je dobrý, dáva dobrú východiskovú pozíciu na to, aby 
sme mali školstvo kvalitné, funkčné a aby boli finančné toky transparentné.   

Určitým deficitom materiálu sú prostriedky z rozpočtu mesta. Sú to miliónové čiastky 
na údržbu, opravy a pod. a budú sa dotýkať 60 tis. obyvateľov tohto mesta a predpokladá, že 
40 tis. občanov o tom ešte nevie, že tento problém ich pripraví o tisíce Sk. Práve tu mu chýba 
dialóg s občanmi, ktorých sa tento problém bytostne netýka, lebo už majú dospelé deti a tento 
problém sa bytostne týka 5 tisíc detí, 10 tisíc rodičov a niekoľko desiatok učiteľov. 40 tis. 
občanov prakticky o tom nevie a bol by rád, keby sa oslovila  táto skupina občanov a rozvinul 
sa s ňou dialóg, aby občania vedeli, že budú na tom solidarizovať a do akej výšky chcú byť 
solidárni.  
 
P. Babič stiahol svoj pozmeňujúci návrh k bodu 4 návrhu na uznesenie a podporil návrh 
MUDr. Sámela.  
 
Ing. Celler dal hlasovať postupne o pozmeňujúcich návrhoch tak, ako boli predložené. Prvý 
predložil p. Zubričaňák.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania:  
1. schválilo  
a) Koncepciu školstva na obdobie 5 – 10 rokov  
b) Kritériá na spájanie, zlučovanie a vyraďovanie škôl a školských zariadení.  
 
2. zlúčilo  
do subjektu Základnej školy L. Novomeského subjekt samostatný ŠKD Novomeského 
ul. ku dňu 30.6.2004. 
 
3. zrušilo  

a) Základnú  školu  Študentská  ul.  ku  dňu  31.8.2004.  Mesto Trenčín zriaďuje 
triedy  s matematickým zameraním v ZŠ Kubranská cesta a športové triedy so 
zameraním  na futbal v ZŠ Na Dolinách. 

 
b) Základnú školu Saratovská ul. ku dňu 30.6.2004. Právnym nástupcom ZŠ 

Saratovská ul. sa v zmysle § 23 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení zmien a doplnkov stáva ZŠ L. Novomeského.  

 
4. schválilo   
využitie budov pre školské účely.  
/Uznesenie č. 287/  
 
  
K bodu 6. Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2003 a návrh na rozdelenie hospodárskeho   

výsledku za rok 2003 
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 6. Odporučil schváliť návrh na 
uznesenie v predloženom znení.  
 
Ing. Bičan predložil stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Trenčín za 
rok 2003, ktoré tvorí písomnú prílohu zápisnice.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo:  
1. Záverečný účet mesta Trenčín na rok 2003 so súhlasom s celoročným hospodárením 

bez výhrad. 
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2003.  
/Uznesenie č. 288/  
 
K bodu 7. Zmena Územného plánu sídelného útvaru Trenčín Rozšírenie priemyselného parku 

Trenčín – Bratislavská II.  
 
Ing. Homola, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7.  
 
Ing. Celler doplnil, že ak schválime predložený materiál,  priemyselný park bude mať 110 ha 
a je zaradený medzi 7 najvýznamnejších parkov na Slovensku z hľadiska z toho 
vyplývajúcich legislatívnych vzťahov, riešenia majetkovoprávnych vzťahov, a pod. Dnes je 
situácia taká, že Mesto Trenčín navštívilo 8 zahraničných investorov a rozhodujú sa medzi 2 
lokalitami na umiestnenie svojej investície, ktorú chcú do Trenčína dotiahnuť. Upozornil, že 
ide o zmenu VZN, to znamená, že musí byť schválená 3/5 väčšinou prítomných poslancov.  
 
P. Babič poprosil, keďže ide o závažné veci, aby sa prezentácií takýchto plánov, ktoré úzko 
súvisia s mestom Trenčín, zúčastňovalo viac poslancov MsZ, pretože tam sú možnosti 
oboznámenia sa so zámermi. Osobne podporí návrh, avšak ide mu len o to, že v určitých 
momentoch sa stráca informovanosť a preto poprosil, aby INFO uvádzalo konkrétnych 
investoroch, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú.  
 
Ing. Celler reagoval, že investori si neprajú kvôli konkurentom, aby do momentu, dokedy sa 
sami rozhodnú, niekto poskytoval informácie.  
 
Ing. Krátky poprosil, aby sa čo najrýchlejšie pripravila aktualizácia ÚPN SÚ Trenčín, aby sa 
tento materiál predložil na schválenie MsZ, pretože máme v ňom nezrovnalosti.  
 
Ing. Sýkorčin navrhol doplniť uznesenie tak, že MsZ ukladá útvaru hlavného architekta 
vybrať lokalitu pre futbalový štadión pre TJ Záblatie a zapracovať ju do zmeny ÚPN SÚ 
Trenčín, pretože  je to na Zámostí jediný funkčný štadión. 
 
Ing. Celler reagoval, že toto ihrisko je v lokalite Bratislavská I., ktorá už je schválená ako 
priemyselná zóna od roku 1998, čo znamená, že ihrisko nezaberáme týmto rozhodnutím. Aj 
v prípade, že by išiel niekto tento park riešiť, ihrisko je naša pôda a mesto by ju muselo 
najskôr predať a pri tom predaji dávať nejaké podmienky.  
 
Ing. Krátky odporučil, aby si predseda komisie územného plánovania a investícií zobral na 
seba zodpovednosť, že ak sa bude predávať pozemok, kde sa nachádza futbalové ihrisko a 
skôr ako bude odpredaný, bolo vytvorené náhradné miesto pre ihrisko.  
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Ing. Celler sa vyjadril, že túto úlohu si zoberie na svoju zodpovednosť.  
  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo Rozšírenie 
priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica II. v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
/Uznesenie č. 289/  
 
 
 
 
 
K bodu 8. Plnenie uznesenia MsZ č. 194 zo dňa 18.12.2003 o zmene VZN č. 2/1999 o ÚPN 

SÚ Trenčín  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 8.  
 
RNDr. Mertan predložil návrh na uznesenie: MsZ v Trenčíne zaväzuje „komisiu pre 
posúdenie postupov modernizácie železničnej trate“ zriadenej uznesením MsZ č. 193, bod 1 
zo dňa 18.12.2003 spracovať záverečné stanovisko k problematike „Modernizácia železničnej 
trate Nové mesto n/Váhom – Púchov na traťovú rýchlosť 140 – 160 km/h„ v súlade so 
schváleným „Štatútom komisie pre posúdenie postupov modernizácie železnice“, článok 2, 
ods. 1, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 193 bod 2 zo dňa 18.12.2003,  do 30. júna 
2004.  
  
Ing. Krátky sa spýtal, či by nebolo možné, aby toto záverečné stanovisko bolo predložené už 
na júnovom zasadnutí MsZ.  
 
RNDr. Mertan vysvetlil, že nemôže hovoriť za komisiu, je len jej členom, predsedom je Ing. 
Richard Kerekeš. Stav rozpracovanosti je taký, že komisia zatiaľ definovala svoje tzv. 
subkomisie, pracovné tímy, ktoré k jednotlivým kapitolám zaujímajú  stanoviská, robia 
výstupy. Teraz nastáva sumarizačná časť a podľa posledného rokovania z utorku a tiež 
stanoviska predsedu komisie je termín 30.6.2004 dostatočný a možno by nebolo rozumné ho 
skracovať. Predpokladá, že výstup dostanú všetci členovia MsZ v nejakej forme, aby si ho 
mohli naštudovať a mohol sa predložiť na prerokovanie do júlového MsZ.  
 
P. Babič poznamenal, že ide o veľmi dôležité rozhodnutie a považuje ho za kritické 
a osudové pre mesto Trenčín. Poprosil komisiu pre posúdenie postupov modernizácie 
železnice o dokonalé oboznámenie poslancov MsZ s týmto stanoviskom. Podľa neho by sa 
 veľmi ťažko mohlo dať dohromady toto stanovisko do konca júna a predložiť ho na 
zasadnutie MsZ.  Žiada, aby toto stanovisko prešlo komisiami MsZ a VMČ a nie, aby sa 
predložilo hneď do MsZ. Navrhol, aby bez ohľadu na to, kedy práca komisie skončí, sa na 
októbrovom zasadnutí MsZ riešila otázka modernizácie železničnej trate.   
 
1/ Hlasovanie o návrhu na uznesenie RNDr. Mertana:  MsZ v Trenčíne zaväzuje „komisiu pre 
posúdenie postupov modernizácie železničnej trate“ zriadenej uznesením MsZ č. 193, bod 1 
zo dňa 18.12.2003 spracovať záverečné stanovisko k problematike „Modernizácia železničnej 
trate Nové mesto n/Váhom – Púchov na traťovú rýchlosť 140 – 160 km/h„ v súlade so 
schváleným „Štatútom komisie pre posúdenie postupov modernizácie železnice“, článok 2, 
ods. 1, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 193 bod 2 zo dňa 18.12.2003,  do 30. júna 2004.  

 43



  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh RNDr. Mertana.  
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu p. Babiča – na októbrovom zasadnutí MsZ riešiť otázku 
modernizácie železničnej trate 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 4 proti, 10 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča.  
3/ Hlasovanie o predloženom návrhu na uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Plnenie uznesenia MsZ č. 194 zo dňa 18.12.2003 o zmene VZN 
2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín. 
/Uznesenie č. 290/  
 
  
K bodu 9. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložila materiál pod bodom 9.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín nasledovne: 
 
1.  v článku 11 sa za odsek 4/ vkladá nový odsek 5/, ktorý znie: 

,,Cena nebytového priestoru v obytných domoch a príslušného podielu na 
pozemku sa stanovuje na základe znaleckého posudku v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 86/2002 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“ 

 
2. v článku 11 sa doterajšie odseky 5/ až 12/ označujú ako odseky 6/ až 13/. 
 
3. Novelizácia VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta. 
/Uznesenie 291/  
 
 
K bodu 10. Návrh novelizácie prílohy č. 3 k VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných 

príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín 
 
P. Zubričaňák, poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, predložil materiál pod 
bodom 10. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo novelizáciu prílohy č. 3 k VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných príspevkov 
z rozpočtu Mesta Trenčín pre ďalšie obdobie. 
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/Uznesenie č. 292/ 
 
 
K bodu 11. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Trenčín do rád škôl   
 
Mgr. Plánková, členka MsR, predložila materiál pod bodom 11.  
 
P. Babič sa spýtal, prečo je navrhnutý do rady školy ZŠ Študentská, ktorú MsZ dnes zrušilo.  
 
Ing. Celler vysvetlil, že koncepcia školstva bola schválená skôr ako tento materiál. 
 
Mgr. Plánková doplnila, že nikto nevedel definitívne rozhodnutie MsZ k dnes predloženej 
koncepcii školstva.  
 
Mgr. Plánková poznamenala, že v rade školy ZŠ Hodžova bol delegovaný Ing. Celler, avšak 
nakoľko sa stal primátorom, nemôže tam byť delegovaný.  
 
PhDr. Laborecká poprosila, nakoľko ZŠ Saratovská bola zrušená, aby bola delegovaná do 
rady školy ZŠ Hodžova ul. miesto Ing. Cellera.  
 
Mg. Plánková informovala, že predrokované odbornými pracovníkmi MsÚ bolo, aby do rady 
školy ZŠ Hodžova ul. bola delegovaná p. Janka Fabová, ktorá nastúpila na uprázdnený 
mandát poslanca MsZ po Ing. Cellerovi, s čím p. Fabová súhlasila.  
 
PhDr. Laborecká stiahla svoj návrh.  
 
P. Zubričaňák navrhol nasledovné zmeny:  

- delegovať p. Janku Fabovú do rady školy ZŠ Hodžova ul. na uprázdnené miesto po 
Ing. Branislavovi Cellerovi.  

- odvolať Ing. Milana Česala z rady školy Gymnázia Ľ. Štúra a delegovať  Martina 
Barčáka do tejto rady školy.   

- odvolať JUDr. Michala Čerteka z rady školy Združenej školy na ul. Jilemnického 
a delegovať  Martina Barčáka do tejto rady školy.  

 
MUDr. Sámel navrhol ukončiť diskusiu k bodu 11 a požiadal odbor školstva a sociálnych 
vecí predložiť poslancom MsZ kompletný materiál, kto sa v jednotlivých radách škôl 
nachádza.  
 
 
1/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Sámela – ukončiť diskusiu k bodu 11 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, schválilo návrh 
MUDr. Sámela.  
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu p. Zubričaňáka:   

- delegovať p. Janku Fabovú do rady školy ZŠ Hodžova ul. na uprázdnené miesto po 
Ing. Branislavovi Cellerovi.  
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- odvolať Ing. Milana Česala z rady školy Gymnázia Ľ. Štúra a delegovať  Martina 
Barčáka do tejto rady školy.   

- odvolať JUDr. Michala Čerteka z rady školy Združenej školy na ul. Jilemnického 
a delegovať  Martina Barčáka do tejto rady školy.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 4 sa zdržali hlasovania, 

schválilo návrh p. Zubričaňáka.  
 
 
3/ Hlasovanie o materiáli ako celku so schválenými zmenami  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Trenčín do rád škôl podľa 
predloženého návrhu so schválenými zmenami.  
/Uznesenie č. 293/  
 
 
K bodu 12. Záverečná správa likvidátora Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, 

m.p.o. – v likvidácii Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín  
 
Ing. Kučerka, likvidátor TKPA, m.p.o. – v likvidácii, predložil materiál pod bodom 12. 
Poďakoval všetkým zamestnancom MsÚ, MsZ, vedeniu Mesta Trenčín pri zriaďovaní TKPA, 
za pomoc pri organizovaní akcií a plnení úloh v roku 2002 a 2003 a za pomoc pri likvidácii.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo Záverečnú správu likvidátora o postupe likvidácie TKPA, m.p.o. v Trenčíne, 
Kniežaťa Pribinu 3.  
/Uznesenie č. 294/  
 
 
K bodu 13. Návrh na zloženie komisií MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 13.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že zákon č. 369/1990 umožňuje fungovanie komisií a zároveň 
umožňuje poslancom pracovať v komisiách. Nikto sa ho neopýtal, či má záujem pracovať 
v komisii školstva a športu, keďže má modrú knižku a je nešportovec a najmä po tom, aký 
„veľký obdiv“ predložil ku koncepcii školstva. Po opovrhovaní tejto koncepcie, by veľmi 
nerád pracoval v komisii školstva a športu. Navrhol, aby pokračoval v komisii finančnej 
a majetkovej a tým pádom neprijíma voľbu do komisie školstva a športu.   
 
P. Zubričaňák navrhol doplniť Ing. Ľubomíra Vaceka za člena – odborníka komisie školstva 
a športu. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že nebol nekalý úmysel, aby Ing. Lifka bol členom komisie školstva 
a šprotu, podľa neho je táto komisia veľmi vážna a potrebuje ekonóma, analytika, ktorý bude 
hodnotiť jednotlivé základné školy, jednotlivé ekonomické problémy, ktoré sa na nás 
prenášajú.  
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Ing. Lifka verí, že ekonóm, analytik môže byť aj z radov neposlancov a do komisie školstva 
a športu je navrhnutý za odborníka Ing. Barborák, ktorý je profesor, ekonóm.  
 
Ing. Česal poznamenal, že nie je cestár a pracuje v komisii ŽP a dopravy a bližšia by mu bola 
komisia sociálnych vecí a zdravotníctva.  
 
Ing. Celler doplnil, že nie je možné umiestniť každého poslanca do takej komisie, kde by 
chcel, lebo sme limitovaní počtom poslancov a počtom komisií.  
MUDr. Szép navrhol ukončiť diskusiu k bodu 13. 
 
1/ Hlasovanie o návrhu MUDr. Szépa – ukončiť diskusiu k bodu 13 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo návrh MUDr. Szépa.  
 
 
2/ Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku – vypustiť z.  písm. c/ bod. 1a) a bod 2b) 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 8 proti, 6 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
3/ Hlasovanie o návrhu p. Zubričaňáka – doplniť do písm. d/ bod 2f) – Ing. Ľubomíra Vaceka 
za člena – odborníka komisie školstva a športu 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh p. Zubričaňáka.   
 
 
4/ Hlasovanie o materiáli ako celku so schváleným doplnkom  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal hlasovania:  
I.  schválilo:  
    a/    zmenu  uznesenia  MsZ č. 1 B/  bod 5e/, ktorým bola  zriadená   komisia  kultúry, 

cestovného ruchu, športu a cirkví MsZ vyňatím oblasti športu a jej názov sa mení 
na komisiu kultúry, cestovného ruchu a cirkví MsZ 

    b/ zmenu uznesenia MsZ č. 257, ktorým bola rozdelená komisia školstva, 
zdravotníctva a sociálnych vecí MsZ včlenením oblasti športu do komisie školstva 
MsZ a jej názov sa mení na komisiu školstva a športu MsZ 

    c/  zmenu uznesenia MsZ č. 1 B/ bod 9, ktorým zvolilo členov komisií MsZ z radov 
poslancov do jednotlivých komisií takto: 

           1. odvoláva 
            nasledovných členov komisií MsZ z radov poslancov 
            a/ Ing. Róberta Lifku z finančnej a majetkovej komisie  
            b/ Ing. Jána Bezáka z finančnej a majetkovej komisie  
            c/ Martina  Barčáka z komisie územného plánovania a investícií  
            d/ MUDr Petra Hlavaja z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
            e/ PhDr. Alenu Laboreckú z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
            f/ Oľgu Lőbbovú z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
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            g /MUDr. Ľubomíra Sámela z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
            h/ Branislava Zubričaňáka z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví  
            i/ Jána Babiča z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví  
            j/ Vladimíra Porubana z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví  
 
 
   

2. volí 
         a/ Janku Fabovú za člena finančnej a majetkovej komisie 
   b/ Ing. Róberta Lifku za člena komisie školstva a športu  

c/ Ing. Jána Bezáka za člena komisie územného plánovania a investícií  
            d/ Martina Barčáka za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví  
            e/ MUDr. Petra Hlavaja za člena komisie sociálnych vecí a zdravotníctva  
            f/ PhDr. Alenu Laboreckú za člena komisie sociálnych vecí a zdravotníctva  
            g/ Oľgu Lőbbovú za člena komisie sociálnych vecí a zdravotníctva  
            h/ MUDr. Ľubomíra Sámela za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví  
            i/  Branislava Zubričaňáka za člena komisie školstva a športu  
            j/ Jána Babiča za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví  
            k/ Vladimíra Porubana za člena komisie školstva a športu  
 
 
  d/    zmenu uznesenia MsZ č. 31  a 127, ktorými boli schválení členovia komisií –  

odborníci  takto: 
         1. odvoláva 
         nasledovných členov komisií MsZ  - odborníkov z radov občanov          
         a/ MUDr. Michaelu Bulkovú z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 
         b/ Gabriela Chromiaka z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 
         c/ Adrianu Ridoškovú z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 
         d/ Mgr. Renátu Kaščákovú z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví 
         e/ Bc. Máriu Opačitú z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví 
   
 
       2. volí  
         a/ MUDr. Michaelu Bulkovú za člena – odborníka  komisie sociálnych vecí 

a zdravotníctva  
         b/ Gabriela Chromiaka za člena – odborníka  komisie sociálnych vecí 

a zdravotníctva  
         c/ Adrianu Ridoškovú za člena – odborníka komisie  školstva a športu  
         d/ Ing. RNDr. Pavla Mikuláša za člena – odborníka komisie územného plánovania  

a investícií 
         e/ Ing. Otta Barboráka za člena – odborníka komisie školstva a športu. 

f/ Ing. Ľubomíra Vaceka za člena – odborníka komisie školstva a športu. 
/Uznesenie č. 295/  
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K bodu 14. Návrh na doplnenie člena Dozornej rady za Mesto Trenčín do spoločnosti POS, 

a.s. po vzdaní sa Ing. Jána Krátkeho  
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál  pod bodom 14.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za:  
1. zobralo na vedomie odstúpenie Ing. Jána Krátkeho z funkcie člena Dozornej rady za 
Mesto Trenčín v spoločnosti POS, a.s.  
 
2. odporučilo primátorovi mesta, aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka 
požiadal o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia POS, a.s. a navrhol 
Branislava Zubričaňáka, poslanca MsZ v Trenčíne za člena Dozornej rady. 
/Uznesenie č. 296/  
 
 
 
 
 Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva s tým, že nasledujúce riadne MsZ sa uskutoční dňa 
24.6.2004.  
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
             primátor                       prednostka 
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
MUDr. Eugen S z é p, dňa ................................................................................... 
 
 
MUDr. Ľubomír S á m e l, dňa ........................................................................... 
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Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 13.5.2004 

 50


	 MUDr. Pavol Sedláček, počas rokovania sa dostavili poslanci: PhDr. Marián Kvasnička, PhDr. Alena Laborecká, Ing. Ján Bezák
	 MUDr. Eugena Szépa a MUDr. Ľubomíra Sámela 
	Ing. Jána Krátkeho a Ľubomíra Dobiaša 

	K bodu 4B. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
	K bodu 4E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 

	K bodu 4I. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
	K bodu 4L. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
	Celková kúpna cena predstavuje ..................................................... 2.250,- Sk

	Celková kúpna cena predstavuje ..................................................11.520.000,- Sk
	K bodu 4P. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
	K bodu 4R. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
	K bodu 4V. Návrh na vyradenie majetku turistickej základne Trenčianska Závada 
	 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo vyradenie majetku Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v turistickej základni Trenčianska Závada, v zmysle predloženého návrhu. 
	XXIII.
	Ing. Sýkorčin podporil návrh p. Zubričaňáka. 
	MUDr. Sámel navrhol v bode 3 návrhu na uznesenie zmeniť dátum z 31.8.2004 na 31.8.2005. 

	K bodu 11. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Trenčín do rád škôl  
	Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á 


