
Z Á P I S N I C A 
 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 30. júna 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol zástupca primátora 
mesta Ing. Anton Boc.  
 
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 22 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing. Ján Bezák, Ing. Július Homola a MUDr. Ľubomír Sámel (prišli neskôr) 
  
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 MUDr. Eugena Szépa a p. Branislava Zubričaňáka  
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
 Ing. Štefana Sýkorčina a p. Vladimíra Porubana  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo navrhnutých 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. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne  
3.  Majetkové prevody 
4.  Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.3.2005 
5. Návrh na zmenu VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007 
6. Návrh novelizácie VZN č. 2/2004 poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  
7. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín  
8. Návrh VZN č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom priestorov vo vlastníctve Mesta 

Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  
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9. Návrh VZN č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčín 

10. Návrh VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach  

11. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne  
1. Novelizácia prílohy č. 1 – Organizácia Mestskej polície  
2. Novelizácia prílohy č. 2/1 – Zoznam nákladných výstrojných súčastí a pomôcok 

príslušníkov MsP  
12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 258 zo dňa 28.11.2002 
13. Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Zásad poskytnutia pomoci 

a súčinnosti mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých 
modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1  

14. Návrh na spoluprácu Mesta Trenčín a O.Z. FINESTRINA pri realizácii Projektu 
Mestského divadla  

15. Interpelácie poslancov MsZ  
 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Boc navrhol doplniť majetkové prevody o body: 
3S - Predaj bytov. 
3Š - Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín. 
3T-  Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
3Ť - Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
3U - Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín.  
Ďalej v bode 12. navrhol zmeniť predkladateľa materiálu, miesto Ing. Jána Krátkeho p. 
Branislava Zubričaňáka.  
 
P. Babič navrhol stiahnuť z programu majetkový prevod pod bodom 3D -  Návrh na predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín pre s.r.o. STAFIS z dôvodu, že k tomuto odpredaju 
nemohol VMČ zaujať stanovisko, pretože tento  sa prerokovával na MsR dňa 14.4.2005 
s podmienkou stanoviska VMČ, ktorý sa konal dňa 20.4.2005 a na ktorom bolo prijaté 
uznesenie, že VMČ zaväzuje vpracovať zásady predaja nehnuteľného majetku v správe 
školských zariadení. Nakoľko tu  nastal posun nielen ideový ale aj časový, navrhol bod 3D 
stiahnuť. 
 
P. Fabová doplnila, že finančná a majetková komisia dňa 7.4.2005 prijala odporúčajúce 
stanovisko k tomuto predaju s podmienkou súhlasu VMČ. Spýtala sa, prečo toto nie je 
uvedené v zápise z komisie a prečo MsR dňa 14.4.2005 prijala stanovisko k tomuto 
majetkovému prevodu, keďže VMČ Sever sa konal 20.4.2005 a dovtedy nemohol dať žiadne 
stanovisko. Z uvedeného dôvodu taktiež požiadala stiahnuť materiál pod bodom 3D.   
 
a/ hlasovanie o doplnkoch do programu  navrhnutých Ing. Bocom  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
schválilo zaradenie materiálov navrhnutých Ing. Bocom do programu.  
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b/ hlasovanie o návrhu p. Babiča a p. Fabovej – stiahnuť z majetkových prevodov bod 3D 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 11 proti, 5 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča a p. Fabovej.  
 
   
c/ hlasovanie o programe ako celku so schválenými doplnkami  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, schválilo program s doplnkami.  
 
 
K bodu 2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne  
 
Ing. Bičan, hlavný kontrolór, uviedol, že k dnešnému dňu nie je splatné žiadne ukladacie 
uznesenie.  

V rámci správy o kontrolách informoval, že na útvare hlavného kontrolóra prebieha  
kontrola poistenia majetku mesta a kontrola postupu pri verejnom obstarávaní. Výsledky 
z týchto kontrol budú zahrnuté v polročnej správe na augustovom zasadnutí MsZ. Nakoľko si 
myslí, že prevencia je niekedy dôležitejšia ako následné odhaľovanie nedostatkov, dôsledne 
sa venovali pripomienkovaniu vnútorných smerníc, hlavne smernici primátora o finančnom 
riadení a  finančnej kontrole.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Informatívnu správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 536/  
 
 
K bodu 3A. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 503 zo dňa 28.4.2005  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3A.  
 
Ide o: 
- zmenu uznesenia MsZ č. 503, písm. c/ a k/ zo dňa 28.4.2005, ktorým schválilo predaj 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Hanzlíková – novovytvorená 
 
c/   parc.č. 636/12 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,-Sk,  
       parc.č. 636/11 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,-Sk, a 
       parc.č. 636/13 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,-Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 
oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Miroslavovi Kulíškovi 
a manželke Vlaste Kulíškovej, rod. Rumanovej, za účelom usporiadania pozemku pod 
garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 
Celková kúpna cena predstavovala sumu ........................................................... 28.400,- Sk. 
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Zmena sa týka: 
- nadobúdateľov nehnuteľností, ktorí sa menia z Miroslava Kulíška a manželky Vlasty 
Kulíškovej, rod. Rumanovej na Vladimíra Gulíka a manželku Vilemínu Gulíkovú rod. 
Ševčíkovú, a 
 
k/   parc.č. 636/36 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 800,-Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 22.400,-Sk,  
       parc.č. 636/35 zastavaná plocha s výmerou 12 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,- 
Sk/m2, čo predstavuje čiastku 3.600,-Sk, a 
       parc.č. 636/37 zastavaná plocha s výmerou 8 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 300,-Sk/m2, 
čo predstavuje čiastku 2.400,- Sk, 
oddelených geometrickým plánom č. 22822178-17/2005 z pôvodnej parc.č. 636/1, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Patrikovi Tomáškovi 
a manželke Kataríne Tomáškovej, rod. Trebichalskej, za účelom usporiadania pozemku 
pod garážou, prístupovou komunikáciou a spoločnými priestormi. 
Celková kúpna cena predstavovala sumu ........................................................... 28.400,- Sk. 
 
Zmena sa týka: 
- nadobúdateľov nehnuteľností, ktorí sa menia z Patrika Tomáška a manželky Kataríny 
Tomáškovej, rod. Trebichalskej na Milana Kráľa a manželku Valériu Kráľovú, rod. 
Rudišinovú. 
–––––––––––––––––––––– 
Ing. Lifka:  
Pôvodní žiadatelia požiadali o zmenu nadobúdateľa, nebolo by však jednoduchšie, pozemky 
predať uzatvorením novej zmluvy?  Nie je toto obchádzanie niečoho? Nebolo by lepšie, 
zrušiť uznesenie o predaji pozemkov pôvodným nadobúdateľom a hlasovať o predaji pre 
nových nadobúdateľov?   
 
Ing. Krátky vysvetlil, že ide o nehnuteľnosť pod garážou a predpokladá, že došlo k zmene 
vlastníka garáže, čím teraz nový vlastník žiada o odkúpenie pozemku pod garážou. Nevidí 
problém to takto odsúhlasiť.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 503, písm. c/ a k/ zo dňa 28.4.2005, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 537/ 
 
 
K bodu 3B. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3B.  
 
Ide o: 
- kúpu nehnuteľnosti  do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín – pozemku parc.č. 159 
zastavaná plocha s výmerou 246 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 8177 ako vlastník 
Jolana Kozarovová, rod. Šipková v podiele ½-ica a Štefan Kozarov v podiele ½-ica za 
účelom usporiadania pozemku pod jestvujúcim objektom materskej škôlky  za dohodnutú 
kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................  369.000,- Sk. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo kúpu 
nehnuteľnosti  do vlastníctva Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 538/  
 
 
K bodu 3C. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 268 zo dňa 29.4.2004 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3C.  
 
Ide o: 
- zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 268 zo dňa 29.4.2004, ktorým 
schválilo 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 predstavovala  ................................................................ 679.200,- Sk, 
s tým, že budúcej kupujúcej Mesto Trenčín vráti preddavok kúpnej ceny vo výške 543.360,- 
Sk, ktorý zaplatila na účet mesta pri podpise zmluvy o budúcej zmluve č. 62/2004. 
–––––––––––––––––––––– 
 
Ing. Lifka sa spýtal, či už je o tento pozemok záujemca a ako bude ďalej ponúkaný.  
 
Ing. Krátky zodpovedal, že tento pozemok nebude ponúkaný a zostane vo vlastníctve mesta 
a bude užívaný ako doteraz, teda mestom.  
 
Ing. Lifka sa informoval, ako tento pozemok doteraz mesto užívalo a či si ho bude môcť 
niekto iný odkúpiť.  
 
Ing. Krátky zodpovedal, že teraz už vieme, že občania si tam neprajú žiadny podnikateľský 
subjekt, čo znamená, že žiadny iný záujemca si nebude môcť odkúpiť tento pozemok.   
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zrušilo uznesenie MsZ v Trenčíne č. 268 zo dňa 29.4.2004.  
/Uznesenie č. 539/  
 
K bodu 3Č. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Č.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku na Cintorínskej ul. v k. ú. Trenčín, novovytvorená parc.č. 
3396/12, zast. plocha o výmere  22 m2,  odčlenená  GP č. 31041833-116-01 vyhotoveným 
dňa 31.12.2001, z pôvodnej parcely 3396 zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v celosti   pre  Dušana Predanócyho  a Jozefa Predanócyho , Cintorínska 13, Trenčín, pre 
každého v podiele ½  ica,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a scelenia pozemku, 
za cenu  300,-  Sk/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje  ..................................................................   6.600,- Sk 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti - pozemku na Cintorínskej ul. v k. ú. Trenčín pre  Dušana Predanócyho  
a Jozefa Predanócyho, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 540/  
 

 
K bodu 3D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3D.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Kubra parc. č. 1644/9, zast. plocha vo výmere 
1813 m2 a parc. č. 1645/3, zast. plocha vo výmere 662 m2, spolu výmera 2475 m2, pre 
STAFIS, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby dvoch obytných domov a zázemia pre tieto 
domy – prístupy, parkovisko a zeleň za kúpnu cenu   ....         800,- Sk/m2 
Celková kúpna cena       ....    1 980.000,- Sk. 
 
P. Babič poprosil poslancov MsZ, vzhľadom k tomu, že v úvode zasadnutia nebol schválený 
jeho návrh na stiahnutie bodu 3D z programu, nehlasovať za tento majetkový prevod. Ide o to, 
že MsR je takisto odporúčajúcim a poradným orgánom primátora ako VMČ a pokiaľ 8 
poslancov VMČ s takýmto návrhom nesúhlasí, tak by to mohli ostatní poslanci rešpektovať. 
Podľa neho sa nič nestane, keď MsZ bude hlasovať o tomto materiáli o 2 mesiace a tento 
prevod pôjde zákonným postupom. Jeho návrh na uznesenie znie: MsZ neschvaľuje predaj 
nehnuteľného majetku pod bodom 3D.   
 
a/ hlasovanie o návrhu p. Babiča – neschváliť majetkový prevod pod bodom 3D  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 12 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Babiča.  
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 3 proti, 6 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Kubra pre STAFIS, s.r.o. 
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 541/  
 
 
K bodu 3Ď. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ď. 
 
Ide o: 
- predaj pozemku v k. ú. Trenčín na Kukučínovej ulici parc. č. 1679/36, ost. plocha vo 
výmere 109 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 1679/1, ost. plocha vo výmere 2615 m2 
geometrickým plánom č. 37384678-1/05 overeným dňa 26.04.2005 pre Alexandra Kašičku 
a Zdenu Fraňovú, každý v podiele 1/2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
užívaného pozemku ako záhrady   
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za kúpnu cenu                       ....     250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                      ....     27.250,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo predaj pozemku v k. ú. Trenčín na Kukučínovej ulici pre 
Alexandra Kašičku a Zdenu Fraňovú, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č.542/  
 
 
K bodu 3E. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3E. 
 
Ide o:  
- predaj pozemku v k. ú. Trenčín na Kukučínovej ulici parc. č. 1679/38, ost. plocha vo 
výmere 71 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 1679/1, ost. plocha vo výmere 2615 m2 
geometrickým plánom č. 37384678-2/05 overeným dňa 26.04.2005 pre Juraja Vaľka s 
manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku ako záhrady   
za kúpnu cenu                       ....    250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                      ....     17.750,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, schválilo predaj 
pozemku v k. ú. Trenčín na Kukučínovej ulici pre Juraja Vaľka s manželkou, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 543/  
 
 
K bodu 3F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3F.  
 
Ide o: 
- predaj pozemku v k. ú. Kubra na Opatovskej ulici parc. č. 314/9, záhrada vo výmere 24 m2 
odčleneného z pozemku parc. č. 314/1, záhrada vo výmere 162 m2 geometrickým plánom č. 
36335924-49-05 overeným dňa 23.05.2005 pre Jozefa Bonka s manželkou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku za obchodnou prevádzkou   
za kúpnu cenu                       ....     800,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena                      ....     19.200,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj pozemku v 
k. ú. Kubra na Opatovskej ulici pre Jozefa Bonka s manželkou, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 544/  
 
 
 
 
K bodu 3G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3G.  
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Ide o: 
- predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Mierovom námestí v k. ú. Trenčín a to: 

- budovu súp. č. 3 na pozemku parc. č. 4/3, 
- pozemok parc. č. 4/3, zast. plocha vo výmere 321 m2, 

pre HERBARIA, spol. s r.o. Trenčín, IČO 31443982, za účelom realizácie zámeru výstavby 
"Zlatej uličky - za hradbami" v súlade s vypracovanou architektonickou štúdiou Ing. arch. 
Dušana Šimuna a Ing. Arch. Martina Beďatša z 10/2003    
za celkovú kúpnu cenu       ....        7 000.000,- Sk 
s nasledovnými podmienkami: 
- vytvorenia novej pešej uličky s obchodnými aktivitami, 
- prepojenie priestoru - vznikne Zlatá ulička - s tým súvisiace prepojenie Zlatej uličky s 

Mierovým námestím - cez pasáž domu Mierové č. 3- vyústenie pasáže pri bočnej fasáde 
piaristického kostola, 

- sprístupnenie bočnej - t.č. zakrytej fasády synagógy, 
- kupujúci preberie záväzky z platných nájomných zmlúv uzatvorených na predmet predaja 
------------------------------- 
 
P. Hubinská požiadala do podmienok zapracovať ďalšiu podmienku „neobmedzí sa prístup 
k objektom Rehole piaristov zo Štúrovho a Mierového námestia“.  
 
Ing. Lifka poukázal na to, že tento predaj je výrazne pod cenu, za akú sa predávajú objekty 
na námestí. Poznamenal, že predtým MsZ odpredalo za veľmi nízku cenu pozemok za 
budovou a teraz sa za veľmi nízku cenu predáva budova za  7 mil. Sk. Nie sme informovaný 
o mesačných výnosoch z budovy, ale pohybujú sa okolo 800 tis. Sk ročne a ktokoľvek z nás 
by mal peniaze, veľmi rád by si kúpil túto budovu, pretože jej návratnosť je veľmi dobrou 
investíciou. Konštatoval, že toto MsZ smeruje k netransparentným predajom a predaje sa 
dávajú takým ľuďom, ktorí sú dopredu vyhliadnutí. Z uvedeného dôvodu sa zdrží hlasovania. 
  
a/ hlasovanie o návrhu p. Hubinskej – zapracovať do podmienok „neobmedzí sa prístup 
k objektom Rehole piaristov zo Štúrovho a Mierového námestia“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh p. Hubinskej.  

 
b/ hlasovanie o predloženom materiálu so schváleným doplnkom p. Hubinskej  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania,  
schválilo predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Mierovom námestí v k. ú. Trenčín 
pre HERBARIA, spol. s r.o. Trenčín s doplnkom p. Hubinskej.  
/Uznesenie č. 545/  
 
 
 
 
 
K bodu 3H. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3H.  
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Ide o: 
1.  a s a n á c i u  nehnuteľného majetku Mesta Trenčín - budovy súp. č. 198 v k. ú. Trenčín 

(obytný   dom na Železničnej ulici) nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 1507/1 v 
zmysle stavebného zákona 

 
2.  p r e d a j  nehnuteľností - pozemkov parc. č. 1507/1, zast. plocha vo výmere 329 m2 a 

parc. č. 1508/2, zast. plocha vo výmere 229 m2, výmera pozemkov spolu 558 m2, firme 
ESON spol. s r.o. Trenčín za účelom výstavby polyfunkčného domu "Dom služieb - 
ESON" v súlade s územným plánom Mesta Trenčín za dohodnutú kúpnu cenu 1001,- 
Sk/m2, formou zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude obsahovať nasledovné podmienky: 

    - budúci kupujúci sa zaväzuje zasanovať budovu súp. č. 198 v k. ú. Trenčín - obytný dom 
na   Železničnej ulici na vlastné náklady v súlade so stavebným zákonom, pričom žiadosť 
o odstránenie stavby podá Mesto Trenčín na príslušný stavebný úrad, 

    - budúci kupujúci je povinný zahájiť búracie práce do 60 dní odo dňa vydania 
právoplatného     rozhodnutia o asanácii stavby a túto asanáciu ukončiť do troch 
mesiacov, 

    - budúci kupujúci sa zaväzuje do 12 mesiacov po odstránení objektu zahájiť realizáciu 
nového       polyfunkčného objektu "Dom služieb ESON" podľa vypracovanej štúdie Ing. 
arch. Igora Lamparta zák. č. 50-42/05 v súlade s územným plánom Mesta Trenčín a v 
súlade so záväzným stanoviskom Mesta Trenčín, 

    - budúci kupujúci sa zaväzuje ukončiť výstavbu nového polyfunkčného objektu do 24 
mesiacov od zahájenia výstavby, to znamená najneskôr do 41 mesiacov od vydania 
právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby, 

    - budúci kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie prebytočného materiálu z 
odstránenej stavby na legálne povolenej skládke na svoje náklady v súlade so zákonom o 
odpadoch, 

    - budúci predávajúci je povinný do 5 dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia o 
kolaudácii nového polyfunkčného objektu pripraviť kúpnu zmluvu na predaj pozemkov.       

Za celkovú kúpnu cenu        ....    558.558,- Sk                            
 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že pri tomto prevode sa postupovalo verejným výberovým konaním 
a je na škodu, že ho nepoužívame inde.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo: 
1.  asanáciu  nehnuteľného majetku Mesta Trenčín - budovy súp. č. 198 v k. ú. Trenčín 
(obytný   dom na Železničnej ulici).  
2.  predaj nehnuteľností - pozemkov firme ESON spol. s r.o. Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 546/ 
 

 
 

 
 

 
K bodu 3CH. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3CH. 
 
Ide o: 
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- zámenu nehnuteľností – pozemkov  
- parc.č. 1297/14 zastavaná plocha o výmere 475 m2, k.ú. Trenčín 
- parc.č. 1297/15 zastavaná plocha o výmere 163 m2, k.ú. Trenčín 
- novovytvorená parc.č. 977/39 ostatná plocha o výmere 1.601 m2, k.ú. Trenčín, odčlenená 

GP č. 226/2005 vyhotoveným dňa 17.6.2005, z parc. č. 977/1 zapísanej na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti 

- E KN parc.č. 2733 ostatná plocha o výmere 1.377 m2, k.ú. Kubra, 
 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti 
 
 za 
 
- pozemok parc.č. 603  ostatná plocha o výmere 3.616 m2 k.ú. Záblatie, 
 
zapísaná na LV č. 2076 ako vlastník Dolná kopanica, s.r.o., Trenčín, M.R.Štefánika 26, 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako súčasť 
cintorína v Záblatí. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 

 
Ing. Lifka poukázal na to, že je úplne logické, že konateľ s.r.o. Dolná kopanica za účelom 
dosahovania zisku, chce vymeniť svoje pozemky za mestské. Pozemok pod cintorínom podľa 
jeho zistení bol dlhodobo vlastnený jednotným roľníckym družstvom. Malo byť problémom 
MsÚ, aby tento pozemok vysporiadal, čo sa nestalo. Asi sa zlepšuje administratíva MsÚ, kde 
sa mnohokrát stane, že z podateľne sa za 3 dni dostane pošta na príslušné oddelenie. Materiál 
sa dostal na MsZ už za 25 dní od dátumu, kedy prešiel podateľňou s tým, že prešiel aj 
všetkými komisiami. Je tu použitý moment, ktorý si pravdepodobne nechcú alebo 
neuvedomujú jeho kolegovia, že sa mení meter za meter a nevychádza sa z trhových cien. 
Podobnú ponuku nám dáva na cestu fy Trens a od nej chceme kúpiť cestu za 1,- Sk, ktorá je 
tiež verejných priestranstvom. Domnieva sa, že ide o netransparentný predaj, veľmi rýchlo 
zadministrovaný  na základe mimoparlamentných dohovorov. Myslí si, že chyba je na našej 
strane. Strana – podnikateľ, ktorý chce dosahovať zisk, je legitímna, ale my nadbiehame 
a znižujeme majetok mesta a nezachovávame rovnosť všetkých nadobúdateľov v meste. Za 
toto je zodpovedný predseda finančnej a majetkovej komisie ako predkladateľ materiálu.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 2 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo zámenu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín za 
pozemok vo vlastníctve s.r.o. Dolná kopanica, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 547/  
 
 
 
 
 
K bodu 3I. Návrh na udelenie súhlasu k rozdeleniu vlastníckeho práva  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3I.  
 
Ide o: 
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- rozdelenie  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 8655 ako vlastník 
záujmové združenie právnických osôb SOUTH BIZNIS CENTER nasledovne:  
 
South centrum, s.r.o. v podiele 2/3-iny 
NVK, s.r.o. v podiele 1/3-ina 
s rozčlenením objektu nákupného strediska Južanka v zmysle predloženého GP č. 33/05 na 
rozdelenie parcely č. 2108/189 vypracovaného dňa 24.2.2005,  
 
v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej SOUTH BIZNIS CENTER (na strane 
zaviazaného) a South centrum, s.r.o. a NVK, s.r.o. (na strane oprávnených), za podmienky 
dodržania článku V. Kúpnej zmluvy č. 263/2004 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a SOUTH BIZNIS CENTER dňa 7.12.2004, schválenej uznesením MsZ č. 379 bod B/ zo dňa 
28.10.2004. 
---------------------------------- 
 
Ing. Lifka poznamenal, že konkrétny výnos pri predaji tejto nehnuteľnosti by bol vyšší, keby 
išiel verejnou súťažou, keby človek, ktorý bol zodpovedný zorganizovať verejnú súťaž, tým 
je predseda finančnej a majetkovej komisie Ing. Krátky, nebol spravil toto. Mali sme jednu 
dohodu, ktorá bola schválená s jednou s.r.o.,  teraz sa táto dohoda rozdeľuje medzi dvoch, to 
by sedelo, ale zvyšuje sa tým riziko, že  jedna zo spoločností môže skrachovať a ako preberie 
tá druhá záväzok, keď sa nedohodnú. Domnieva sa, že celý predaj bol blbý od začiatku, 
pokračujeme v blbej ceste.  
 
P. Babič pripomenul, že už o tom hovoril minule, ak sa takéto verejné dokumenty schvaľujú, 
ak sa s nimi pracuje a tento niekto uvidí, bude si myslieť, že v Trenčíne sú analfabeti, pretože 
napísať South biznis center a hneď pod to South centrum, je vrchol. Preto  poprosil 
v budúcnosti sa vyhýbať takýmto chybám, pretože to vyzerá prinajmenšom smiešne.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
súhlasilo rozdelenie  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 8655 
ako vlastník záujmové združenie právnických osôb SOUTH BIZNIS CENTER.  
/Uznesenie č. 548/ 
 
 
K bodu 3J. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3J.  
 
Ide o: 
- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc.č. 2059/18 zastavaná plocha o výmere 157 m2, 
v k.ú. Trenčín, pre Richarda Pavlikovského, Gagarinova 994/25, Dubnica nad Váhom, za 
účelom výstavby polyfunkčného objektu, za cenu 1.500,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................235.500,- Sk 

 
Ing. Lifka si myslí, že 1500,- Sk/m2 je skôr cena v nižšom intervale, bežne sa ceny pohybujú 
okolo 2000,- Sk/m2. Toto je jav, kedy mesto prichádza o peniaze, ale bude hlasovať za, lebo 
to považuje za nie až také flagrantné ako pri tých druhých momentoch.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín pre Richarda 
Pavlikovského, v zmysle predloženej žiadosti.  
/Uznesenie č. 549/ 
 
 
K bodu 3K. Návrh na vyňatie a zverenie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3K.  
 
Ide o: 
1. v y ň a t i e zo správy m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, Kubranská 20/42, 

Trenčín, s účinnosťou od 01.03.2005 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Trenčín, schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
28.08.1997 uznesením č. 113 hnuteľného majetku Školského klubu Gagarinova ul. č. 7, 
Trenčín, ktorý bol zverený do správy m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín uznesením 
MsZ v Trenčíne č. 245 zo dňa 28.11.2002 nasledovne:  

 
- hnuteľný majetok v hodnote:                      206.321,00 Sk 

z toho: 
Drobný hmotný majetok v hodnote: 147.546,80 Sk 
Operatívno-technická evidencia v hodnote:   58.774,20 Sk  

 
2. z v e r e n i e s účinnosťou od 01.03.2005 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Trenčín, schválenými MsZ v Trenčíne dňa 28.08.1997 uznesením č. 
113 do správy m.r.o. Základná škola, Hodžova 37, Trenčín hnuteľného majetku  
Školského klubu detí Gagarinova ul. č. 7 v Trenčíne nasledovne:  

 
- hnuteľný majetok v hodnote:                     206.321,00 Sk 

z toho: 
Drobný hmotný majetok v hodnote: 147.546,80 Sk 
Operatívno-technická evidencia v hodnote:   58.774,20 Sk  

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo:  
1/ vyňatie zo správy m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, Kubranská 20/42, 
Trenčín, s účinnosťou od 01.03.2005 hnuteľného majetku Školského klubu Gagarinova 
ul. č. 7, Trenčín. 
2/ zverenie s účinnosťou od 01.03.2005 do správy m.r.o. Základná škola, Hodžova 37, 
Trenčín hnuteľného majetku  Školského klubu detí Gagarinova ul. č. 7 v Trenčíne, 
v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 550/  
 
 
K bodu 3L. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3L.  
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Ide o: 
-  uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom Trenčín a 
vypožičiavateľom – Osemročným športovým gymnáziom, Kožušnícka 2, Trenčín na 
nehnuteľnosti: 
- časť objektu so súp.č. 71 na parc.č. 986 – nebytové priestory na ul. Kožušnícka č. 2, 

Trenčín o celkovej výmere 3.730,70 m2 podlahovej plochy 
- parc.č. 995 o celkovej výmere 14.497 m2 (atletická dráha, futbalové ihrisko, tenisový 

kurt) 
- parc.č. 996 o celkovej výmere 203 m2 (šatne) 
- parc.č. 997 o celkovej výmere 36 m2 (basketbalové ihrisko) 

 
v k.ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1 

bezplatne za účelom prevádzky činnosti športovej školy na dobu 
neurčitú od 01.07.2005. 

- Služby (energie) spojené s užívaním nebytových priestorov bude vypožičiavateľ uhrádzať 
na základe zmluvy, ktorú je povinný uzatvoriť s MHSL m.r.o. Trenčín. 

 
Ing. Lifka poukázal na zadministrovanie tejto veci predkladateľom Ing. Krátkym. Postráda tu 
stanovisko MsR, ktoré býva inokedy strašne dôležité. Komisia toto neodporučila a spýtal sa 
Ing. Krátkeho, ako bude hlasovať, keďže celá komisia  bola proti.  
 
 Ing. Krátky zodpovedal, že bude hlasovať za.  
 
Ing. Boc zdôraznil, že v materiáli je stanovisko MsR.  
 
P. Dobiaš poďakoval Ing. Krátkemu za trpezlivosť a spôsob, akým predkladá materiály.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestom Trenčín a 
vypožičiavateľom – Osemročným športovým gymnáziom, Kožušnícka 2, Trenčín.  
/Uznesenie č. 551/ 
 
K bodu 3Ľ. Návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke pre dobrovoľné hasičské zbory:  
         1/ Trenčín – Kubrica,  
         2/ Trenčín – Opatová, 
         3/ Trenčín – Záblatie  
  
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ľ.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo zmluvy o výpožičke pre dobrovoľné hasičské zbory: 
1/ Trenčín – Kubrica,  
2/ Trenčín – Opatová,  
3/ Trenčín – Záblatie.  
/Uznesenie č. 552/ 
K bodu 3M.  Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín do 

správy: 
1/ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín  
2/ Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
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Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3M.  
 
Ide o: 
- zverenie v  zmysle  zák.č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v znení neskorších  predpisov  a  
v  súlade  so  Zásadami  hospodárenia a nakladania  s   majetkom  Mesta  Trenčín v správe 
mestských organizácií,   schválenými  Mestským zastupiteľstvom  v  Trenčíne  dňa  
30.04.2002 uznesením  č.  69,   s účinnosťou od 01.07.2005, nasledovného nehnuteľného 
majetku, vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 
I/ do správy MHSL, m.r.o. : 
 

1/ investičnú akciu - stavbu „Oporný múr Horný Šianec Trenčín“, v celkovej dĺžke 
102 m, v obstarávacej hodnote ..................................................................... 5,406.020,40 Sk, 

2/ investičnú akciu - stavbu „Cyklistické trasy - cesta pri Váhu - pravá strana“, v 
obstarávacej hodnote  ................................................................................... 1,568.648,00 Sk, 

3/ investičnú akciu - stavbu  „Oddychová zóna Halalovka Juh II. Trenčín – II. 
etapa“, s celkovou výmerou (zaokrúhlene) ............................................................. 13.630 m²,  

v celkovej obstarávacej hodnote  .................................................................. 6,629.613,70 Sk, 
pozostávajúcu zo stavebných objektov (SO) : 

- SO 01 – oddych. zóna – vnútroblok II.(športová cyklokrosová dráha 
typu C v dĺžke 235 m), 

- SO 02 - komunikácie a spev. plochy (53 parkovacích miest), 

- SO 05 - sadové úpravy,   

 

4/ investičnú akciu - stavbu “Rozšírenie hlavného mestského cintorína Juh - II. 
etapa – II. časť", s projektovanou kapacitou 579 hrobových miest, v celkovej obstarávacej 
hodnote  ......................................................................................................... 1,983.247,15 Sk,  

pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov (SO) : 

- SO 01 – Hrubá úprava terénu, 

- SO 02 – Asfaltové komunikácie s výmerou 1.150 m², 

- SO 03 – Dláždená komunikácia s výmerou   110 m², 

- SO 04 – Vegetačné steny, 

- SO 05 – Sadové úpravy, 

- SO 06 – Oplotenie a brány, 

- SO 09 – Drobná architektúra, 

- SO 10 – Asanácia jestvujúceho oplotenia a brány, 

5/ investičnú akciu - stavbu „Statická doprava Juh Trenčín“ v celkovej obstarávacej 
hodnote  ......................................................................................................... 3,917.140,90 Sk,  

pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov (SO) : 

- SO 101 – ul. K. Šmidkeho        (88 parkovacích miest), 
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- SO 102 – ul. L. Novomeského (47 parkovacích miest), 

- SO 103 – ul. J. Halašu             (53 parkovacích miest)- 
 
II/ do správy ŠZmT, m.r.o. : 
 

investičnú akciu - stavebnú úpravu „MŠ ul. Orechovská Trenčín - plynofikácia a 
ústredné kúrenie“, v obstarávacej hodnote  ................................................... 582.240,50 Sk. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zverilo nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín s účinnosťou od 1.7.2005 do 
správy: 
1/ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín  
2/ Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  
/Uznesenie č. 553/  
 
 
K bodu 3N. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín a na plnenie 

záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti Europeum, a.s. Nová Dubnica  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3N. Upresnil, že výmera časť parc. č. 
3236/2 zast. plocha bola upresnená geometrickým plánom na 454 m2. 
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Trenčín 
- parc. č. 188 zast. plocha o výmere 280 m2 
- parc. č. 189 zast. plocha o výmere 417 m2 
- parc. č. 190 ost.  plocha o výmere 105 m2 
- parc.č. 192 zast. plocha o výmere  275 m2 
- parc. č. 193 záhrada o výmere 843 m2 
- parc. č. 187/2  zast. plocha a nádvoria o výmere 100 m2 
- parc. č. 182 ostatná plocha o výmere 194 m2 
- parc. č. 183/2 záhrada o výmere 149 m2 
- časť parc.č. 3236/2 zast. plocha o výmere 454 m2  
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti pre spoločnosť 
Europeum, a.s. Nová Dubnica za kúpnu cenu 1,- Sk za účelom výstavby „Parkovacieho 
domu“ a za účelom plnenia záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti Europeum, a.s. Nová 
Dubnica vyplývajúceho z uzatvorených kúpnych zmlúv, kde sa Mesto Trenčín zaviazalo  
spoločnosti Europeum, a.s. Nová Dubnica ponúknuť a poskytnúť na predaj pozemky 
porovnateľnej výmery /celková výmera 6747 m2/ v lokalite uvažovanej na výstavbu a to za 
kúpnu cenu 1,- Sk,  s podmienkou, že záväzok mesta bude  týmto predajom pozemkov 
vyrovnaný.  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín a  plnenie záväzku 
Mesta Trenčín voči spoločnosti Europeum, a.s. Nová Dubnica, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 554/   
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K bodu 3Ň. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 319 zo dňa 24.6.2004
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ň.  
 
Ide o: 
- zrušenie uznesenia MsZ  č. 319 zo dňa 24.6.2005, ktorým bol schválený postup pri predaji 
nasledovného nehnuteľného majetku mesta Trenčín: 
 

1. objekt  Čipra na Zlatovskej ul. 
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny   

 
 

2. objekt Putre na Legionárskej ul. 
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s kritériom dosiahnutia najvyššej ceny   

 
 

3. objekt Mierové námestie č. 15 
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície 

 
 

4.  objekt Mierové námestie č. 17 
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície 

 
 

5. obchodný dom Južanka 
- stanovisko MsR zo dňa 12.2.2004: predaj s podmienkou investície 

 
s podmienkou, že predmetné nehnuteľnosti sa budú predávať verejnou súťažou. 
 

Ing. Lifka pripomenul, že keď kandidovali s Ing. Krátkym, mali  s viacerými poslancami 
debaty na tému, že pôjdu smerom k transparentným predajom, k dosahovaniu najvyšších cien, 
k verejným súťažiam a toto je kliniec do truhly verejných súťaží, ktorý dáva Ing. Krátky, kde 
ruší to, na čom sa predtým dohodli. Verí, že ako bývalému bankárovi a úspešnému 
menežérovi by sa určite našlo dosť zdôvodnení, že to takto nemá byť. Svedčí to o kvalite 
fungovania finančnej a majetkovej komisie, o kvalite zápisníc a o tom, ako to teraz všetko 
funguje. Ďakuje mu a vyhlasuje Ing. Krátkeho za otca netransparentnosti predajov v Trenčíne.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, zrušilo svoje uznesenie č. 319 zo dňa 24.6.2005.  
/Uznesenie č. 555/ 
 
 
K bodu 3O. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3O.  
 
Ide o: 
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- odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parc.č. 1359/2 zastavaná plocha o výmere 167 m2, 
v k.ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, za účelom 
majetkovoprávneho scelenia pozemkov, za cenu 250,- Sk/m2, nasledovne: 
 
- Vojtech Cibulka a manž. Danka, rod. Faryová 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Karol Hošták 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Jozef Mikušinec a manž. Viera, rod. Ukušová       
v podiele 96/3946-ín, čo predstavuje 4,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.025,- Sk 
 
- Štefan Hulín a manž. Anna, rod. Trúnková  
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Ing. Štefan Paška a manž. Mgr. Alena, rod. Hušková 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Peter Dúžek a manž. Viera, rod. Mikolášková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Jozef Habánek a manž. Božena, rod. Piknová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Ľudmila Dražkovcová, rod. Kučeráková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Michal Budinský a manž. Marta, rod. Hulínová 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Jozef Klinko a manž. Oľga, rod. Cibulíková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Ján Barinec a manž. Katarína, rod. Kňazovčíková 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk  
 
- Július Berith a manž. Lucia, rod. Chudíková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Emil Marček a manž. Jarmila, rod. Bobošová 
v podiele 96/3946-ín, čo predstavuje 4,1 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.025,- Sk 
 
 
- Ján Vavro a manž. Ľudmila, rod. Čerňanská 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Miroslav Hlávek 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
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- Rudolf Šugerek a manž. Janka, rod. Petríková 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Michal Motola a manž. Alena, rod. Macková 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Milan Zrebný a manž. Margita, rod. Chmelinová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Marián Horňák a manž. Helena, rod. Veličová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Rastislav Radosa a manž. Anna, rod. Bieliková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Peter Fraňo a manž. Alena, rod. Fraňová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Božena Moncmanová, rod. Burianová 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Miloslav Lašo a manž. Zuzana, rod. Krivá 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Miroslav Kováč a manž. Mária, rod. Balajová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Ľubomír Kováčik a manž. Jana, rod. Zeleňáková 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Jozef Kováčik a manž. Jana, rod. Jarábková 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Pavol Maláň a manž. Oľga, rod. Marčeková 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Ľuboš Dorica a manž. Soňa, rod. Balgová 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Marián Hlávek a manž. Mária, rod. Vavrúšová 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
 
- Tomáš Miklovič 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Pavol Murárik a manž. Zlata, rod. Žáková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Alexander Pajtina a manž. Kvetoslava, rod. Hušeková 
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v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Pavol Podolák a manž. Božena, rod. Gabrišová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Pavol Mihala a manž. Hedviga, rod. Vojtechová 
v podiele 95/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
- Milan Pavlík a manž. Mária, rod. Beránková 
v podiele 93/3946-ín, čo predstavuje 3,9 m2, za celkovú kúpnu cenu 975,- Sk 
 
- Miloš Duras a manž. Katarína, rod. Jaššová 
v podiele 94/3946-ín, čo predstavuje 4 m2, za celkovú kúpnu cenu 1.000,- Sk 
 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................... 35.675,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
K bodu 3P. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Trenčín do správy Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3P.  
 
Ide o: 
-  zverenie do správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín nasledovného 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín:  

 
úkryt CO v suteréne budovy:  
 
názov       inv. č.  obstar. hodnota budovy 
Krajská knižnica, nám. SNP 2., súp.č. 77,  1/812/6167 
Trenčín, na parc. 1260/2, k.ú. TN 
 
s účinnosťou od 01.02.2005.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zverilo do správy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín nehnuteľný 
majetok Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 557/ 
 
K bodu 3R. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3R.  
 
Ide o: 
1. odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. gen. M. R. Štefánika, súp. č. 
422, v k.ú. Trenčín, parc.č. 1358/42 zastavaná plocha o výmere 833 m2 (pozemok pod 

 19



bytovkou), parc.č. 1358/23 záhrada o výmere 691 m2, parc.č. 1358/21 zastavaná plocha 
o výmere 222 m2, parc.č. 1358/20 zastavaná plocha o výmere 81 m2, parc.č. 1358/17 záhrada 
o výmere 61 m2, parc.č. 1358/37 zastavaná plocha o výmere 102 m2, parc.č. 1358/43 záhrada 
o výmere 49 m2, parc.č. 1358/19 záhrada o výmere 321 m2 a parc.č. 1358/4 zastavaná plocha 
o výmere 438 m2, pre Rastislava Radosu a manž. Annu, rod. Bielikovú, 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, nasledovne 
podiel 93/3946-ín na parc.č. 1358/42  19,6 m2 
   na parc.č. 1358/23  16,3 m2 
   na parc.č. 1358/21  5,2 m2 
   na parc.č. 1358/20   1,9 m2 
   na parc.č. 1358/17   1,4 m2 
   na parc.č. 1358/37  2,4 m2 
   na parc.č. 1358/43   1,2 m2 
   na parc.č. 1358/19   7,5 m2 
   na parc.č. 1358/4  10,3 m2     
 
Celková výmera predstavuje .........................................................................   65,8 m2 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ..................................................... 230,- Sk 
 
2. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Bela, súp. č. 2503, parc.č. 
2337/24 zastavaná plocha o výmere 582 m2, v k.ú. Trenčín, pre: 
- Ing. Mariána Mráza a manž. Alenu, rod. Kodhajovú 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk 
- Mariána Kapitána a manž. Lýdiu, rod. Deglovičovú 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk  
- Júliusa Santera a manž. Ľubicu, rod. Oslejovú 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk 
- Romana Urbana a manž. Zdenku, rod. Pichlerovú 
v podiele 73/3547-ín, čo predstavuje 12 m2, za celkovú kúpnu cenu 42,- Sk  
-Máriu Baránkovú, rod. Valovú 
v podiele 67/3547-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk 
- Ing. Zdenka Illáša a manž. Margitu, rod. Matejičkovú 
v podiele 67/3547-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk  
- Jána Kuceka a manž. Janku, rod. Revayovú 
v podiele 68/3547-ín, čo predstavuje 11,2 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk  
- Oľgu Veľkú, rod. Sobčákovú 
v podiele 67/3547-ín, čo predstavuje 11 m2, za celkovú kúpnu cenu 39,- Sk  
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod bytovým domom. 
 
3. predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Lavičkova, súp. č. 2371, parc.č. 
2237/77 zastavaná plocha o výmere 234 m2, v podiele 53/2656-ín, čo predstavuje 4,7 m2 
v k.ú. Trenčín, pre Ľuboša Webera a manž. Martu, rod. Januškovú, podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, za 
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kúpnu cenu 3,50 Sk/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovým 
domom. 
 
Celková suma nehnuteľnosti predstavuje ......................................................... 17,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 558/ 
 
 
K bodu 3S. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 4/1998 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel  

 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3S.  
 
Ide o: 
  
I. 
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2343 v 
Trenčíne, Ulica Halalovka, orientačné číslo 35, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 7067, pozemku zast.  parc. č. 2315/57 o 
výmere 230 m2,  pozemku zast. parc. č. 2315/58 o výmere 229 m2, zapísaných na LV č. 
7067, k.ú. Trenčín, na Správe katastra  Trenčín 
 

1. byt č.  47 pozostávajúci z  1 obytnej miestnosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu 
38/2690 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú   kúpnu cenu 
24.639,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu  3.275,- Sk         Ľubuši 
Petrovej, rod. Murkovej. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcou bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 10.560,- Sk. 
 

V dome súp. č. 2343  Ulica Halalovka  je spolu 48 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných  43 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2343 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 4 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  
bolo založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2343“. 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. 
II.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu v I. kategórie bytovom dome súpisné číslo 2631 v 
Trenčíne, Ulica  J. Halašu, orientačné číslo 22, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 6242, pozemku zast. parc. č. 2189/9 o 
výmere 317 m2, zapísaného na LV č. 6242, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 

1. byt č.  21 pozostávajúci z  2 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho      
podielu 47/1948 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú     kúpnu 
cenu  14.139,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.800,- Sk   
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Alžbete Lenhartovej, rod. Bičanovej.  
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  

 
V dome súp. č. 2631  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. 2631 
vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Na správu spoločných častí a zariadení domu a 
pozemku je založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2631". Kupujúca vyhlásila, že 
správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva 
k bytu formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
III. 
Odpredaj nehnuteľného majetku -  bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 876 
v Trenčíne, Ulica Duklianskych hrdinov, orientačné číslo 18,  spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 2032,  pozemku  zast. parc. 
č. 1172 o výmere 192 m2,  zapísaného na LV č. 2032, k.ú. Zlatovce, na Správe 
katastra Trenčín 
 

1. byt č.  16 pozostávajúci z  3 obytných miestností, vrátane spoluvlastníckeho podielu  
74/1151   na spoločných častiach a zariadeniach domu  za dohodnutú  kúpnu cenu 
27.359,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 6.173,- Sk   
Jaroslavovi Žingorovi. 
Kúpna cena  bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti. Po dohode s kupujúcimi bola 
zaplatená 30 % zrážka z ceny bytu zistenej podľa § 18 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 11.725,- Sk. 
 

V dome súpisné číslo 876 Ulica Duklianskych  hrdinov je spolu 16 bytov. Doteraz bolo 
odpredaných 15 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu nezostane v dome súp. č. 876 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. 
 
IV.  
Odpredaj nehnuteľného majetku  - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 2671 v 
Trenčíne, Ulica Novomeského, orientačné číslo 3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 4149, pozemku zast. parc. č. 2175/5 o 
výmere 435 m2, zapísaného na LV č. 6160, k.ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín 
 
 
 
 

1. byt  č.  10   pozostávajúci  z   1  obytnej   miestnosti   a   spoluvlastníckeho  
podielu 31/2283 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu 
cenu 9.090,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 2.935,- Sk Edite Kurucovej, 
rod. Černičkovej a Adriane Kurucovej, rod. Kurucovej.  
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. 182/93 Z. z. 
v znení neskorších predpisov vo výške 3.895,- Sk 
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V dome súp. č. 2671  Ulica Novomeského je spolu 37 bytov. Doteraz bolo v tomto dome 
odpredaných 34 bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 2671 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín 2 byty. Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku je 
založené "Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 2671". Kupujúce vyhlásili, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
 
V.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1173 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 8,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
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. 16 pozostávajúci z 2 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu  
55/6311 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
7.862,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 3.815,- Sk   
Matilde Zelinkovej, rod. Javorovej.  
Kúpna cena pozemku bola zaplatená v hotovosti. Z kúpnej ceny  bytu bolo     
 zaplatených 30 %, t.j. 2.359,- Sk,  zostatok kúpnej  ceny bude zaplatený v  
pravidelných štvrťročných bezúročných splátkach vo výške 2.752,- Sk. 
 

V dome súp. č. 1173 na Ul. 28. októbra je spolu 110 bytov. Doteraz bolo odpredaných 108 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostane v dome súp. č. 1173 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 1 byt.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo založené  
„Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1173“. 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. 
 
VI. 
Odpredaj nehnuteľného majetku - bytu I. kategórie v bytovom dome súpisné číslo 1177 v 
Trenčíne, Ulica 28. októbra, orientačné číslo 45,  spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu zapísaného na LV č. 3829,  pozemku zast. parc. č. 1870 o 
výmere 1339 m2, zapísaného na LV č. 6055, k. ú. Trenčín, na Správe katastra Trenčín  

1. byt č. 9 pozostávajúci z 2 obytných miestností a  spoluvlastníckeho podielu  
70/3490 na spoločných častiach a zariadeniach domu za dohodnutú kúpnu cenu 
14.022,- Sk a na pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 13.375,- Sk   
Jarmile Šandorovej , rod. Obdržalovej. 
Kúpna cena bytu a pozemku bola zaplatená v hotovosti.  
 

V dome súp. č. 1177 na Ul. 28. októbra je spolu 50 bytov. Doteraz bolo odpredaných 47 
bytov. Po schválení odpredaja tohoto 1 bytu zostanú v dome súp. č. 1177 vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 2 byty.  Na správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku  bolo 
založené  „Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1177“. Kupujúca  vyhlásila, že správu 
spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva k bytu 
formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi bytov v dome. 
 
VII.  
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Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 6, nachádzajúcej sa  v suteréne domu  súp.č. 311, 
na Ul. Bavlnárska v Trenčíne, orientačné č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 17,16 
m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo 
výške 50.000,- Sk   
Ladislavovi Mičátkovi a manž. Daniele Mičátkovej, rod. Čaklošovej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 17/1144 na pozemkoch zast.      
parc. č. 657/1 o výmere 466 m2, priľ. zast. parc. č.  658/2 o výmere 590 m2,  zapísaných na 
LV č. 1845, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 7.950,- 
Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Ďalej predáva spoluvlastnícky podiel  17/196 na priľ.  pozemku zast. parc. 658/3     (vjazd do 
garáží) vo výmere 474 m2, zapísaný na LV č. 1846, k.ú. Hanzlíková, na Správe katastra 
Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 12.420,- Sk, v zmysle VZN č. 5/1997 Mesta Trenčín, časť 
4, čl. 7 ods. 5 vo výške 300,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielov na pozemkoch vo výške 70.370,- Sk bola zaplatená v hotovosti 
na účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 311, Ul. Bavlnárska sa nachádza 9 garáží, doteraz boli odpredané 3  garáže, po 
schválení odpredaja tejto 1 garáže, zostane v dome súp.č. 311 vo vlastníctve Mesta Trenčín 5 
garáží. Kupujúci vyhlásili, že správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku 
zabezpečia po nadobudnutí vlastníctva ku garáži formou spoločenstva s ostatnými vlastníkmi 
v dome. 
 
VIII.  
Odpredaj nehnuteľného majetku – garáže č. 3, nachádzajúcej sa  na prízemí domu  súp.č. 
1635 na Ul. Nábrežná v Trenčíne, orientačné č. 7, pozostávajúcej z 1 miestnosti o výmere 
18,00 m2  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 4/1998 Mesta 
Trenčín vo výške 50.000,- Sk   
MUDr. Magdaléne Fabianovej, rod. Benediktovej.  
Predávajúci spolu s garážou predáva spoluvlastnícky podiel 18/7780 na pozemku zast.      
parc. č. 1627/113 o výmere 2238 m2, zapísaného na LV č. 5635, k.ú. Trenčín, na Správe 
katastra Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu 2.590,- Sk, v zmysle čl. 11, ods. 4 novely VZN č. 
4/1998 Mesta Trenčín vo výške 500,- Sk/m2. 
Kúpna cena garáže a podielu na pozemku vo výške 52.590,- Sk bola zaplatená v hotovosti na 
účet predávajúceho vedený v Dexia banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka Trenčín, č. 
účtu 0600530005/5600.  
 
V dome súp.č. 1635, Ul. Nábrežná sa nachádza 5 garáží, doteraz boli odpredané 4  garáže, po 
schválení odpredaja tejto 1 garáže, nezostane v dome súp.č. 1635 vo vlastníctve Mesta 
Trenčín žiadna garáž. Kupujúca vyhlásila, že správu spoločných častí a zariadení domu 
a pozemku zabezpečí po nadobudnutí vlastníctva ku garáži pristúpením k zmluve o výkone 
správy uzatvorenej ostatnými vlastníkmi v dome s firmou Tebys, spol. s r.o., Nám. sv. Anny 
3, Trenčín. 
 
IX.  
Odpredaj nehnuteľného majetku - podielu 69/453 na pozemku  zast. parc. č. 1345/3 o výmere 
338 m2, zapísanej na LV č. 6302, k. ú. Trenčín a podielu 69/907 na priľahlom pozemku zast. 
parc. č. 1345/1 o výmere 855 m2 a zast. parc. č. 1345/7 o výmere 637 m2, zapísaných na LV 
č. 6135, k.ú. Trenčín, nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra Trenčín,  Márii 
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Blaškovej, rod. Blaškovej, bytom Trenčín, Nám. sv. Anny 34. Na pozemku zast. parc.č. je 
postavený dom súpisné číslo 499, orientačné č. 16, Ul. Kukučínova v Trenčíne.  Kupujúca je 
vlastníčkou  bytu č. 10 v tomto dome na základe darovacej zmluvy zaregistrovanej dňa 
13.04.1992.  
 
Predávaný spoluvlastnícky podiel 69/453 na pozemku zast. parc.č. 1345/3 o výmere 338 m2, 
predstavuje 51,48 m2, takže cena predávaného pozemku je 108,- Sk. 
Predávaný spoluvlastnícky podiel 69/907 na priľahlom pozemku zast. parc.č. 1345/1 
o výmere 855 m2, predstavuje 65,04 m2, takže cena predávaného pozemku je  228,- Sk,  
a zast. parc.č. 1345/7 o výmere 637 m2, predstavuje 48,46 m2, takže cena predávaného 
pozemku je 170,- Sk.  
 
Kúpna cena podielov na pozemkoch vo výške 578,- Sk bola zaplatená na účet vlastníka 
vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka Trenčín, č. 0600530005/5600, 
VS: 49910 dôkazom čoho je predložený doklad o zaplatení. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 559/ 
 
 
K bodu 3Š. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Š.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti - pozemku na v k. ú. Trenčianske Biskupice, parcela č. 907/9 , ost. 
plocha o výmere  2430 m2,   zapísanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti     
Tiborovi Mojžišovi,  za účelom scelenia pozemkov na vybudovanie dielenských, 
skladovacích, a administratívnych priestorov, zámočníckej dielne pre montáž ústredného 
kúrenia za dohodnutú kúpnu cenu  500,-  Sk/m2.  
 
Celková kúpna cena predstavuje  .................................................................. 1, 215.600,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Trenčianske Biskupice Tiborovi 
Mojžišovi, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 560/ 
 
 
 
K bodu 3T. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3T.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľnosti  v k.ú. Trenčín - pozemku    

                      parc.č. 973/3 záhrada s výmerou  14  m2,  
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zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Márii Leitmann, rod. 
Šlesarikovej, bytom Puškinova 798/14, Nová Dubnica  za účelom usporiadania jestvujúcej 
predzáhradky za dohodnutú kúpnu cenu 250,- Sk. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ...............................................................  3.500,- Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín Márii Leitmann, rod. Šlesarikovej, v zmysle predloženého 
návrhu.  
/Uznesenie č. 561/ 
 
 
K bodu 3Ť. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3Ť.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností  v k.ú. Trenčín - pozemku    

            parc.č. 1694/93  ostatná plocha s výmerou  108  m2, a 

            parc.č. 1694/394  ostatná plocha s výmerou  59 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti Ivanovi Dolnákovi 
za účelom usporiadania jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu za dohodnutú 
kúpnu cenu 250,- Sk/m2. 

Celková kúpna cena predstavuje sumu ..............................................................  41.750,-  Sk. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za schválilo predaj 
nehnuteľností v k.ú. Trenčín Ivanovi Dolnákovi, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 562/ 

 
 
K bodu 3U. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 3U.  
 
Ide o: 
- predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – pozemkov novovytvorená  
            parc.č. 2315/534 zastavaná plocha s výmerou 505 m2, 
            parc.č. 2315/536 zastavaná plocha s výmerou 488 m2  
            parc.č. 2315/538 zastavaná plocha s výmerou 505 m2, 
oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-23/05 z pôvodnej parc.č. 2315/459, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za dohodnutú kúpnu 
cenu 1.500,- Sk/m2, čo predstavuje čiastku 2,247.000,- Sk pod obytným domom, a 
            parc.č. 2315/535 zastavaná plocha s výmerou 1172 m2,  
            parc.č. 2315/537 zastavaná plocha s výmerou 1172 m2, 
oddelených geometrickým plánom číslo 33192863-23/05 z pôvodnej parc.č. 2315/459, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti za dohodnutú kúpnu 
cenu 800,- Sk/m2, čo predstavuje čiastku 1,875.200,- Sk pod garážami spoločnosti s r.o. 
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MONOLIT Slovakia, Námestie sv. Anny 10, Trenčín za účelom výstavby bytových domov 
s garážami. 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ........................................................ 4,122.200,- Sk.  
–––––––––––––––––––––––– 
 
Ing. Česal podotkol, že firma Monolit bola druhá v poradí, ktorá sa zaujímala o možnosť 
odkúpenia tohto pozemku, ako prvá sa oň zaujímala fy Byvyserv. Na VMČ Juh sa poslanci 
zhodli, že si budú vyhradzovať určité právo, vyjadriť sa k tejto záležitosti. Nenamieta voči 
tomu, že sa tam má niečo robiť, ale postup navrhnutý VMČ sa nezachoval. Aj v predloženom 
materiáli chýba stanovisko VMČ.  
 
Ing. Krátky reagoval, že mu nebol známy tento postup.  
 
Ing. Boc informoval, že na VMČ bolo predložených viacero návrhov o odpredaj tohto 
územia. Tento návrh odporučili architekti, finančná a majetková komisia a jednoznačne ide 
o príjem do rozpočtu mesta. Nakoľko sa VMČ nevyjadril k tomuto predaju, teraz majú 
poslanci možnosť vystúpiť.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že poslanci VMČ Juh v počte 7 môžu byť prehlasovaní poslancami 
z ostatných VMČ a druhá vec je, či architekti kandidovali do MsZ? Tiež sa spýtal, či je 
finančný rozdiel v ponuke fy Monolit a fy Byvyserv. 
 
Ing. Boc reagoval, že momentálne nevie odpovedať, aká bola cenová ponuka firmy Byvyserv.  
 
MUDr. Sedláček upozornil, že materiál nie je dobre pripravený, vedenie mesta nevie 
odpovedať na otázky, nevieme  koľko bolo záujemcov o toto územie, čo v určitých prípadoch 
zadáva určité podozrenie na netransparentnosť a nekorektnosť. Vždy bolo dobrým zvykom 
v MsZ, že sa rešpektovali VMČ. Nik nie je proti tomu, aby tam niekto niečo nerobil, ale 
nerozumie, prečo sú v tej istej lokalite rozdiely v cene za pozemky v m2, niektoré sú za 
1500,- Sk/m2, niektoré za 800,- Sk/m2. Osobne ho tiež uráža takýto spôsob predkladania 
materiálov.  
 
Ing. Sýkorčin je za to, aby spracovateľ takéhoto materiálu jednoznačne v ňom uviedol, či sa 
VMČ vyjadril za, proti, alebo sa vôbec nemieni vyjadrovať.  
 
P. Babič doplnil, že neštandardné, netransparentné a nie dobre spracované materiály, by sa 
nemali prijímať v  MsZ.  
 
P. Löbbová vysvetlila, že čo sa týka stanoviska VMČ: nevyjadril sa, na VMČ bol 2x tento 
materiál a 2x sa o ňom diskutovalo s Ing. arch. Mlynčekovou. Pôvodný návrh VMČ, 
konkrétne jej bol „prestaňme stavať kockaté garáže, stavajme ich do svahu a tým aj 
vykryjeme statickú dopravu“. Tento návrh sa rodil u architektov pol roka a prvý návrh bol, že 
sa tam postaví polyfunkčný objekt, s ktorým VMČ súhlasil, pretože by to bolo dobré 
odhradenie oddychovej zóny. Do toho sa vmiešal Byvyserv, ktorý vstúpil do združenia a 
navrhol, že tam bude stavať byty. VMČ požiadal, aby sa ponúkli tieto pozemky verejnou 
súťažou, čo sa stalo, prihlásili sa 2 firmy, prvé združenie Byvyserv, druhá fy Monolit. 
Monolit tiež prišiel s návrhom stavať byty a takto sa situácia skomplikovala. VMČ bol 
rozdelený na 2 tábory, jedna polovica súhlasila s výstavbou polyfunkcie aj bytov a druhá 
polovica nesúhlasila s výstavbou bytov len s polyfunkčným objektom preto, aby sa silueta 
medzi školou a poliklinkou udržala tak, aby nebol narušený pohľad na kopec. Keďže ide o 2 
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bloky výstavby bytov, podľa nej to naruší pohľad na Juh a je možné vybrať inú lokalitu, kde 
by sa postavili byty so zvlášť garážami. Tiež nehovorí o tom, že ak sa pre tie byty postavia 
garáže a vyčlení sa im zo spodných garáží, Juh tým stratí značnú časť garáží.  
 
Ing. Česal sa vyjadril, že mali byť predložené 2 návrhy, ktoré mal VMČ posúdiť. 
 
Ing. Závodská informovala, že celý problém bol hlboko analyzovaný na finančnej 
a majetkovej komisii, ktorá zvážila všetky súvislosti a  odporučila takýto predaj.  
 
Ing. Bezák doplnil, že VMČ sa k tomuto predaju nevyjadril, lebo čakal na stanoviská 
kompetentných odborných orgánov mesta a uzniesol sa na tom, aby sa predložila lepšia 
varianta na posúdenie a následne by sa vyjadril.  
 
           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčín – pozemkov spoločnosti s r.o. MONOLIT 
Slovakia, Námestie sv. Anny 10, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  
/Uznesenie č. 563/ 
 
 
K bodu 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.3.2005 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4.  
 
Ing. Lifka upozornil, že v materiáli malo byť uvedené stanovisko finančnej a majetkovej 
komisie.  
 
       Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
zobralo na vedomie Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.3.2005.  
/Uznesenie č. 564/ 
 
 
K bodu 5. Návrh novelizácie VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 - 2007 
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 5. Poukázal na najväčšie zmeny 
v rozpočte. Informoval, že k návrhu novelizácie VZN č. 10/2004 v zákonom stanovenej 
lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Ing. Bičan predložil stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prvej zmeny rozpočtu 
mesta Trenčín na rok 2005, ktoré tvorí prílohu materiálu.  
 
Ing. Lifka si dal vnútornú otázku, či z čísel, ktoré máme pred sebou na 20 strán a o ktorých 
hovoril Ing. Krátky, by vedel niekto z  poslancov  zopakovať aspoň časť. Je jasné, že tých 
hlasov, ktorí nebudú hlasovať za tento rozpočet, bude málo, ale chcel by povedať, že mäkké 
pravidlá, ktoré stále dovoľujú presúvať jednu položku za druhou, dávajú do budúcna 
príležitosť, aby občania mali pocit, že s verejnými peniazmi sa nenarába transparentne a že sa 
vydáva skôr na vonkajšie znaky ako prvá fáza vypracovanie loga pre mesto Trenčín vo výške 
500 tis. Sk, čo je hodné pre firmu, ktorá vytvára zisk a nie pre verejnú správu. Myslí si, že 
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cesta, ktorou sa uberá rozpočtovanie a dopad na občanov a budúcnosť, je zlá a je to 
nehospodárne jednanie s peniazmi.  
 
Ing. Bezák pripomenul, že už v novembri sa na MsZ pýtal, z čoho budú hradené 
rekonštrukcie ciest, konkrétne  Ul. Novomeského. Vtedy dostal odpoveď od pána primátora, 
že bude hradená z mimorozpočtových prostriedkov, avšak doteraz nevie z akých, žiadna firma 
nebola vybratá a taktiež nevie, z čoho budú hradené rekonštrukcie ciest, ktoré boli tiež 
naplánované na tento rok. Minulý rok, keď sme mali určité peniaze z daní z nehnuteľností, to 
bolo jednoduchšie, o takomto čase sa už dosť vecí urobilo na sídlisku Juh čo sa týka 
rekonštrukcií, ale čo sa týka havarijnej situácie na Ul. Novomeského, sa neurobilo nič. Bol by 
rád, aby mu už dal niekto odpoveď, z akých peňazí a kedy sa bude robiť táto ulica.  
 
Ing. Boc zodpovedal, že v tomto roku sme očakávali viac rekonštrukcií ciest a súvislých 
údržieb asfalto-betónovými kobercami. Vzhľadom na to, že verejná súťaž, do ktorej bola 
zahrnutá rekonštrukcia a údržba pozemných komunikácií, bola zrušená, musíme toto 
preklenúť do ďalšieho roka. Na margo toho pripomenul, že v minulom roku sme realizovali 
Východnú ul. s tým, že finančné prostriedky, ktoré boli na to plánované z hľadiska súvislých 
údržieb, prešli z ul. Kožušníckej ešte v minulom roku. Postup bude nasledovný, opätovne sa 
vyhlási súťaž na správu a údržbu pozemných komunikácií v meste Trenčín, na základe tohto 
budú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta a každý VMČ bude môcť do plánu na 
budúci rok navrhnúť, ktoré ulice sa budú týmto spôsobom udržiavať a rekonštruovať.  
 
Ing. Bezák vyslovil nespokojnosť s tým, že tento rok sa nebude robiť žiadna rekonštrukcia 
chodníkov a ciest na Juhu a hlavne havarijná situácia na Ul. Novomeského, ktorá sa už 
sľubuje riešiť 2 roky.  
 
Ing. Boc doplnil, že diskusia na túto tému sa môže rozvinúť na zasadnutí VMČ alebo komisii 
dopravy a investícií.  
 
MUDr. Sedláček sa spýtal na str. 16 - kapitálové výdavky, ods. 5 – Nehnuteľný majetok – 
modernizácia železničnej trate vo výške 50 mil. Sk, prečo mesto na seba berie záväzok 
z modernizácie železničnej trate, keďže nám bolo deklarované, že všetky vyvolané investície 
pôjdu na úkor Železníc SR. Nerozumie, prečo máme predávať majetok, aby sme vyriešili 
problém vyplývajúci z modernizácie železničnej trate. Videl stanoviská, že Reming nie je 
schopný dodržať pôvodne plánované podchody, menia sa varianty, mesto muselo protestovať  
a pod. Chcel by poďakovať všetkým, ktorí za túto modernizáciu hlasovali, že sa zo svojich 
daní bude musieť skladať na takúto lapáliu. Z uvedeného nepodporí túto zmenu rozpočtu.  
 
MUDr. Hlavaj navrhol na str. 18,  položka 07.3.1. Všeobecná nemocničná starostlivosť vo 
výške + 350 tis. Sk - vypustiť z textu časť vety „na nákup Ultrasonografického prístroja na 
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie“ a nový text bude znieť  „predmetná zmena vyplýva 
z poskytnutia dotácie pre Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne vo výške 350 tis. Sk“.   
Ing. Krátky nemá výhrady voči návrhu MUDr. Hlavaja.  
 
Ing. Bezák dal procedurálny návrh – vytvoriť podielové prostriedky na II. polrok 2005 na 
rekonštrukciu ciest a chodníkov pre jednotlivé VMČ tak, ako to bolo v minulom roku.  
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Ing.  Krátky odporučil Ing. Bezákovi ako predsedovi VMČ vyvolať rokovanie k tomu, aby 
pri ďalšej zmene rozpočtu, ktorá bude na jeseň, sa jeho návrh dostal do rozpočtu, teda 
prerokovať návrh na MsÚ, VMČ a príslušných komisiách.  
 
Ing. Česal podporil názory Ing. Bezáka čo sa týka Ul. Novomeského a upozornil, že na akciu 
- odvodnenie sídliska Juh, Ul. gen. Svobodu je  skrátený rozpočet o 5 mil. Sk, pričom vie, že 
ľudia tam žijú v podmáčaných domoch a idú ich zožrať komáre.  
 
P. Babič požiadal prehodnotiť situáciu ohľadne modernizácie železničnej trate a dať ju mimo 
mesta Trenčín.    
 Poprosil vysvetliť na str. 17, 04.5.1. Cestná doprava, ods. 1. Juhovýchodný obchvat 
mesta Trenčín (finančné prostriedky vo výške 400 tis. Sk boli použité na vybudovanie 
Rampového systému na Mládežníckej ul.) a ods. 6. Rampový parkovací systém ul. 
Mládežnícka vo výške 50 tis. Sk. Nechápe, prečo je rampový systém uvedený v dvoch 
položkách.  
 Podotkol, že VMČ Sever odporučil projekt Mierové nám. zadať ako medzinárodnú 
súťaž, preto by bol rád, keby sa stanoviská VMČ napĺňali.  
 
Ing. Boc vysvetlil, že  nielen vo výdavkovej časti rozpočtu je 50 mil. Sk vyčlenených na 
nehnuteľný majetok – modernizácia železničnej trate, ale aj v príjmovej časti rozpočtu – 
kapitálové príjmy je položka nehnuteľný majetok – modernizácia železničnej trate vo výške 
50 mil. Sk, čiže je to 1:1.  
 
MUDr. Sedláček nerozumie tomu, prečo má mesto ešte len vyjednávať o tom, kto bude 
znášať náklady, keď pravidelne bolo prezentované, že to budú znášať Železnice. Tu sa 
ukazuje, ako bola podcenená a odignorovaná petícia, 10 tisíc podpisov nič nezavážilo. 
 
Ing. Bičan vysvetlil, že čo sa týka rampového systému na Mládežníckej ul., v materiáli je to 
neprehľadne napísané, celkové náklady sú 450 tis. Sk, ináč je to v poriadku. 
 
P. Babič vie o tom, že so Železnicami SR je zmluva, že dostaneme od nich 100 mil. Sk na 
plaváreň. Chce vedieť, či je zmluvne dojednané, že nám tých 50 mil. Sk Železnice SR vrátia 
a či  tých 50 mil. Sk chceme zobrať z plavárne.  
 
Ing. Boc reagoval, že nič sa neberie z plavárne. Zdôraznil, že tých 50 mil. Sk je položka  
v príjmovej a výdavkovej časti, mesto chce len pomôcť občanom. Mesto si zoberie na seba to 
bremeno, že vyjedná s investorom všetky podmienky stavebného charakteru, vyrovnania 
majetku, pretože ide o našich  občanov a chceme im celú situáciu zlepšiť, urýchliť, aby 
nemuseli jazdiť za investorom do Bratislavy a vyjednávať veci so svojimi právnikmi, ak však 
budú chcieť, môžu.  
 
P. Fabová sa spýtala, keďže mesto prevzalo na seba ťarchu na vysporiadanie majetku 
občanov dotknutých železnicou, doteraz túto ťarchu mali na sebe prenesenú Železnice SR 
zmluvou na Reming Consulting, či už bol dopracovaný  dodatok k  zmluve, ktorý oprávňuje 
mesto k tomuto kroku. 
 
Ing. Boc upozornil, že rokujeme o zmene rozpočtu a preto pripomienka p. Fabovej môže byť 
zodpovedaná v rámci bodu 13.  
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Ing. Lifka navrhol na základe vyjadrenia Ing. Bičana, aby do budúcna boli zmeny rozpočtu 
vypracované lepšie čitateľné.   
 
a/ hlasovanie o návrhu MUDr. Hlavaja - str. 18,  položka 07.3.1. Všeobecná nemocničná 
starostlivosť vo výške + 350 tis. Sk - vypustiť z textu časť vety „na nákup Ultrasonografického 
prístroja na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie“ a nový text bude znieť  „predmetná zmena 
vyplýva z poskytnutia dotácie pre Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne vo výške 350 tis. Sk“.   
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania,  schválilo návrh MUDr. Hlavaja.  
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli so zmenou MUDr. Hlavaja  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 4 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo Novelizáciu VZN č.10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 
2007 so zmenou navrhnutou poslancom MsZ MUDr. Hlavajom.  
/Uznesenie č. 565/ 
 
 
K bodu 6. Návrh novelizácie VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 6. Informoval o navrhnutých 
zmenách vo VZN č. 2/2004, ktoré zdôvodnil. Doplnil, že k návrhu VZN č. 2/2004 v zákonom 
stanovenej lehote bola uplatnená pripomienka v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne na zasadnutí Mestskej rady v 
Trenčíne dňa 16.6.2005 poslanec dlhodobo plne  uvoľnený na výkon funkcie, Branislav 
Zubričaňák, predložil pripomienku k návrhu - samostatné kritériá pre poskytovanie dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín na budovanie detských ihrísk. Vzhľadom na uvedené sa doplnil do 
návrhu novelizácie VZN č.2/2004 nový bod 3, bod 6 sa doplnil o prílohu č.6 a v prílohe č.4 
Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  na aktivity v oblasti životného 
prostredia boli vypustené ustanovenia týkajúce sa výstavby detských ihrísk. Mestská rada 
v Trenčíne na zasadnutí konanom dňa 16.06.2005 návrh novelizácie VZN, vrátane 
novopredložených Kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na budovanie 
detských ihrísk (príloha č.6) prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 
ho schváliť.  
 
P. Lőbbová uviedla, že vzhľadom na to, že tendencia vo všetkých mestách SR je mnoho 
z vecí sociálneho charakteru posúvať pre mimovládne organizácie, chýba jej v návrhu 
vykonkretizovaná možnosť podávať projekty v tejto oblasti. Nevie, do akej oblasti by 
v článku 1 Úvodné ustanovenia zaradila, keby v rámci sociálnej komisie chcela podať nejaký 
projekt. Zároveň poďakovala, že sa v materiáli objavila jej pripomienka z predchádzajúcich 
MsZ, kedy žiadala priložiť k dotácii predmetné doklady.  
 
Ing. Boc vysvetlil, že dotácia sa môže poskytnúť organizácii tretieho sektoru, ale musí byť 
zaregistrovaná a musí spĺňať kritéria právnickej,  prípadne fyzickej osoby. Čo sa týka dotácií 
v oblasti sociálnych vecí, nie je to riešené v predmetnom VZN a ani v tejto novelizácii. Dá sa 
povedať, že niektoré sociálne veci súvisia s oblasťami v článku 1 Príloha č. 5 napr. 
voľnočasové a mimoškolské aktivity detí a mládeže, inovačné metódy v práci s deťmi 
i dospelými a pod., len v tom článku nie je presne stanovené, že ide o sociálnu oblasť a tú 
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danú položku. Myslí si, že priestor v tých jednotlivých oblastiach je, aby sa dali používať aj 
pre  sociálnu oblasť.  
 
P. Lőbbová trvá na tom, aby tam bola  zapracovaná sociálna oblasť, pretože toto VZN môže 
platiť aj v ďalšom období a nemusí tam fungovať taká prosociálna spoločnosť, ako je táto. 
Jednoznačne musí byť definované, že ide o sociálnu oblasť.  
Čo sa týka špecifických kritérií poskytovania dotácií, myslí si, že by bolo vhodnejšie uviesť 
tam od 0-5 bodov. Ide o to, aby medzi ohodnocovanými projektmi bola čistejšia forma 
priznania. Treba urobiť stupnicu od 0-5 bodov, aby to bolo transparentnejšie, alebo uviesť v  
čiastkových položkách max. 5 bodov.  
 
JUDr. Orgoníková vysvetlila, že toto VZN sa týka vecí upravujúcich životné prostredie,  
kultúru, šport a ostatné. Vychádza z jednotlivých zákonov, ktoré sú tu uvedené a to 
o neziskových organizáciách a nadáciách a ten predmet je špecificky daný. Sociálnu oblasť 
musíme riešiť a  chceme to pre budúci rok urobiť špeciálnou položkou v rozpočte pre neštátne 
subjekty, čo máme aj teraz, so stanovením kritérií možno pre rozdelenie na projekty 
a činnosť. V tomto VZN to nie je možné ani zapracovávať, lebo nemáme tie podklady, 
o ktorých sa bavíme pol roka a do konca roka by sme mali pripraviť návrh na poskytovanie 
dotácií neziskovým organizáciám aj pre sociálnu pomoc a hlavne neštátnym subjektom. 
Zatiaľ môžeme rozdeľovať dotácie tak ako doteraz v rámci komisie.  Pre budúci rok chceme 
do toho vniesť pravidlá, ktoré budú transparentnejšie a lepšie. Napr. v Zlíne majú vytvorený 
sociálny fond, z ktorého poskytujú dotácie či na činnosť subjektom alebo na  iné aktivity, 
prípadne projekty. Toto je záležitosť na diskusiu v komisii sociálnych vecí a zdravotníctva 
a verí, že do konca roka to dáme dohromady a pre budúci rok to už bude úplne jasné. 
 
a/ hlasovanie o návrhu p. Lőbbovej- v špecifických kritériách poskytovania dotácií uviesť 
v čiastkových položkách počet bodov max. 5  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 2 proti, 8 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh p. Lőbbovej.  
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli ako celku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo novelizáciu VZN č. 
2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 566/  
 
 
 
 
 
K bodu 7. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami  

     Mesta Trenčín  
 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 7. Informoval o navrhnutých zmenách 
vo VZN č. 5/2003, ktoré zdôvodnil. Doplnil, že k návrhu VZN č. 4/2004 v zákonom 
stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 
ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo novelizáciu VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 
Mesta. Trenčín. 
/Uznesenie č. 567/ 
 
 
K bodu 8. Návrh VZN č. 2/2005 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  

 
Ing. Krátky, člen MsR, predložil materiál pod bodom 8. Stručne informoval o návrhu VZN 
č. 2/2005. Doplnil, že k návrhu VZN č. 2/2005 v zákonom stanovenej lehote bola uplatnená 
pripomienka v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, konkrétne na zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne dňa 16.6.2005 člen 
MsR PhDr Marián Kvasnička predložil nasledovnú pripomienku: 
- v článku 4 ods. 1 sa mení: „V I. pásme v suterénnych priestoroch a na poschodiach sa 
znižuje uvedená sadzba o polovicu.“  
Mestská rada v Trenčíne odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schválenie 
predloženého VZN č. 2/2005 vrátane vznesenej pripomienky. V predloženom materiáli je už 
táto pripomienka zapracovaná.  
 
Ing. Česal poukázal, že nájomné z nebytových priestorov pre zdravotnícke zariadenia je 
vypočítané z ročnej sadzby 1500,- Sk/m2 podľa podlahovej plochy nebytového priestoru, 
pritom v článku 4 ods. 1 napr. pre výrobné a skladové služby, čo je svojím spôsobom 
podnikanie, ale zdravotníctvo, si dovolí tvrdiť, stále nie je forma podnikania, je napr. 500 Sk, 
čo sa mu zdá byť ústavná diskriminácia. Treba pouvažovať o tej vypočítanej sadzbe a 
navrhoval by do 1500,- Sk/m2 v II. pásme (kde je sídlisko JUH), čím by bola zachovaná táto 
suma, ale bola by určitá možnosť vyjednávania na základe aktualizácie zdravotného 
zariadenia v lokalite mesta.  
 
Ing. Boc dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Česala – upraviť zdravotnícke zariadenia 
v II. pásme do 1500,- Sk.  
 
a/ hlasovanie o návrhu Ing. Česala – upraviť zdravotnícke zariadenia v II. pásme do 1500,- 
Sk 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 3 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh  Ing. Česala.  
 
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli s doplnkom Ing. Česala  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo VZN č. 2/2005 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín s doplnkom navrhnutým poslancom MsZ Ing. Česalom a to doplniť text 
v čl. 6 „okrem II. pásma, kde sa cena dojednáva do 1500,- Sk/m2“.  
/Uznesenie č. 568/ 
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K bodu 9. Návrh VZN č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčín  
 
JUDr. Orgoníková, prednostka MsÚ, predložila materiál pod bodom 9, s ktorým bližšie 
oboznámila prítomných. Doplnila, že k návrhu VZN č. 3/2005 v zákonom stanovenej lehote 
neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za schválilo VZN č. 3/2005 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 
počas volebnej kampane na území mesta Trenčín.  
/Uznesenie č. 569/ 
 
 
K bodu 10. Návrh VZN č. 4/2005 o poriadaní verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových a turistických podujatí  
 
PhDr. Kvasnička, člen MsR, predložil materiál pod bodom 10. Zdôvodnil predložený návrh 
VZN č. 4/2005. Doplnil, že k návrhu VZN č. 4/2005 v zákonom stanovenej lehote neboli 
uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Ing. Závodská sa spýtala, či toto VZN rieši verejné cirkevné akcie, nakoľko v článku 1 nie sú 
špecifikované. Sú legálne na území mesta Trenčín a musia sa riadiť týmto VZN? 
 
JUDr. Orgoníková vysvetlila, že príslušný zákon nič nehovorí o cirkevných 
zhromaždeniach.  Keby došlo k nejakému zhromaždeniu ľudí napr. púť, ktorá prechádza 
mestom a je tam treba robiť určité opatrenia napr. bezpečnostné, v tom prípade by bolo 
oznámenie adekvátne. Pokiaľ  požiadajú o súčinnosť jednotlivé útvary alebo MsP, sú možné 
takéto akcie.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo VZN č. 4/2005 o poriadaní verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatí. 
/Uznesenie č. 570/ 
 
 
 
 
 
K bodu 11. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne  
 
Mgr. Országh, náčelník MsP, predložil materiál pod bodom 11. Informoval o navrhnutých 
zmenách vo VZN č. 2/2001, ktoré zdôvodnil. Doplnil, že k návrhu novelizácie VZN č. 2/2001 
v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb 
v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 5 sa zdržali hlasovania, 
schválilo novelizáciu VZN č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne.  
/Uznesenie č. 571/ 
 
 
K bodu 12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 258 zo dňa 28.11.2002 
 
P. Zubričaňák, člen MsR, predložil materiál pod bodom 12. Zdôvodnil návrh na zmenu 
uznesenia MsZ č. 258 z 28.11.2002. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 5 sa zdržali hlasovania, 
schválilo zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 258 zo dňa 28.11.2002: Text v ods. 2b) „vo 
výške 300 tis. Sk“ sa nahrádza textom „vo výške 243 300,- Sk.  
/Uznesenie č. 572/ 
 
 
K bodu 13. Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Zásad poskytnutia pomoci 

a súčinnosti mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých 
modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1 

 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 13, s ktorým bližšie oboznámil 
prítomných.  
 
P. Babič sa spýtal, z akého titulu a čo je dôvodom toho, aby mesto prevzalo na seba nákup 
pozemkov, výstavbu náhradných rodinných domov, výkupy rodinných domov, financovanie 
všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zmluvy na základe vzájomnej dohody 
s investorom. Zdá sa mu to byť absurdné. Poprosil vziať do úvahy stanovisko občanov 
mestskej časti Orechové zo dňa 30.6.2005, ktoré následne prečítal: 
„1/ Do dnešného dňa neexistujú od mesta žiadne písomné pozvánky a písomná komunikácia, 
na ktorú sa odvolávajú spracovatelia. Písomný doklad, ktorý nám bol doručený, bola 
Informácia o zmene územného rozhodnutia. Doručený nám bol aj návrh lokalít na zámenu, 
ale tieto lokality nám nekorešpondujú s realitou, Ul. M. Slovenskej, Chotárna a tie ktoré 
zostali, neboli nami odsúhlasené, AOZ a Pod vodárňou. 
2/ Občania sa stretli na osobnom stretnutí s primátorom. Z jednania neexistuje žiaden 
písomný výstup: zápisnica, rozhodnutie, atď., ktorý by nám bol doručený.  Podľa 
neformálneho vyjadrenia primátora sa začínajú nové rokovania, ktoré nemajú žiadnu 
formálnu náväznosť na doterajšie stretnutia s fy REMING a účastníci rokovania nedali súhlas 
na používanie materiálov z jednaní s firmou REMING, ktoré považovali za nezáväzné.  
3/ Podľa platného občianskeho zákonníka musí byť každý úkon v záväznej písomnej podobe. 
Z uvedeného dôvodu neexistuje žiadny predbežný súhlas v rozpore s čl. 3 ods. 3 
Informatívnej správy.  
4/ Z horeuvedených dôvodov považujú účastníci Informatívnu správu za  účelovo 
optimisticky interpretovanú, nezodpovedajúcu reálnemu stavu jednaní. Predpokladáme, že sa 
poslanci naše výhrady a pripomienky dozvedia  až na rokovaní MsZ. Navrhujeme, aby táto 
jednostranne interpretovaná správa nebola schválená a bola prepracovaná v súlade s realitou.  
Následne p. Babič vymenoval podpísaných občanov.  
 

Na základe jeho pripomienok a stanoviska občanov, neodporučil predložený materiál 
prijať.  
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Ing. Lifka doplnil, že materiál, ktorý spomínal p. Babič, bol dnes doručený poštou, dostal ho 
p. Barčák, p. Zubričaňák, ktorý bol poverený ho pozrieť a Ing. Boc. Keď máme niečo prijať, 
prijmime to v súlade s realitou a dokorigujme to s tým, čo povedali občania, je to 8 vlastníkov 
z 22 domov. Úplne bude stačiť, keď povieme, že táto naša správa je jednostranná, že nezahŕňa 
tú druhú vec a môžeme to zobrať na vedomie tak, ako je.  
Jeho návrh je, doplniť do návrhu uznesenia bod 5: MsZ berie na vedomie, že správa je 
jednostranná a nezhŕňa stanovisko minimálne 6 občanov -  vlastníkov, ktorým majú byť 
zobraté domy.  
V opačnom prípade, akonáhle schválime správu, ktorá nie je v súlade s tým, čo bolo 
povedané, vedome verejne schvaľujeme klamstvo.  
 
Ing. Boc sa vyjadril, že mu bolo doručené stanovisko občanov prednesené na MsZ zo dňa 
30.6.2005, ktoré došlo na MsÚ dňa 29.6.2005. Reagoval na jednotlivé body uvedené 
v stanovisku:  
1/  Do dnešného dňa neexistujú žiadne písomné pozvánky, písomná komunikácia, na ktoré sa 
odvolávajú spracovatelia. – vyjadrenie Ing. Boca: Existujú.  
2/ Občania sa stretli na osobnom stretnutí s primátorom. Z jednania neexistuje žiaden 
písomný výstup. – vyjadrenie Ing. Boca: Nemôže existovať žiadny výstup, pretože až dnes 
schvaľujeme to, že mesto môže vstúpiť do dodatku k zmluve so železnicami a môže rokovať 
za investora v týchto veciach dotknutých občanov. Čiže až po dnešnom schválení sa môže 
robiť dokumentácia. V prvom kole robila rokovania s občanmi firma investora. V druhom 
kole si primátor vo svojom čase toto zobral za úlohu, s každým občanom rokoval zvlášť. 
Vzápätí sa upresnili požiadavky, ktorí občania čo požadujú a po schválení tohto materiálu sa 
budú robiť písomné akty. To znamená, že  ak predložený materiál nebude schválený, nemôže 
sa vyhovieť ani požiadavkám občianskeho združenia Trenčín Európske mesto.  
3/ Podľa platného občianskeho zákonníka musí byť každý úkon v záväznej písomnej podobe. 
– vyjadrenie Ing. Boca: Áno ale až po tomto schválení.  
4/ Z horeuvedených dôvodov považujú účastníci Informatívnu správu za  účelovo 
optimisticky interpretovanú, nezodpovedajúcu reálnemu stavu jednaní. – vyjadrenie Ing. 
Boca: Táto správa je pre týchto občanov. Robíme to z toho dôvodu, že toto MsZ odsúhlasilo 
variantu č. 1 modernizácie železnice v tom smere, v ktorom ide. Mesto si zo správneho 
princípu berie na seba, aby tieto veci riešilo. Chceme tým občanom pomôcť.  
 
a/ hlasovanie o návrhu Ing. Lifku: doplniť do návrhu na uznesenie bod 5: MsZ berie na 
vedomie, že správa je jednostranná a nezhŕňa stanoviská ľudí, ktorí by mali prísť o svoje 
nehnuteľnosti 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 14 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 6 proti, schválilo: 

Uzavretie dodatku ku Zmluve o spolupráci a o budúcich zmluvách medzi 
Mestom Trenčín a Železnicami SR v časti článku II-Predmet zmluvy, v bode 2.1 tak, že 
Mesto Trenčín zabezpečí: 

1. nákup pozemkov a prípravu územia na výstavbu náhradných rodinných domov 
2. výstavbu náhradných rodinných domov a objektov pre dotknutých občanov 

a právnické osoby na základe zmluvy o zmluve budúcej  
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3. výkupy rodinných domov a ostatných nehnuteľností od dotknutých občanov 
a právnických osôb a vyplatenie dohodnutej finančnej náhrady, v prípade 
požiadavky  

4. vyfinancovanie všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zmluvy, na 
základe vzájomnej dohody s investorom /body 1-3 tohto uznesenia/.  

/Uznesenie č. 573/ 
 

 
K bodu 14. Návrh na spoluprácu mesta Trenčín a o.z. Finestrina pri realizácii projektu 

mestského divadla  
 
P. Zubričaňák, člen MsR, predložil materiál pod bodom 14, s ktorým bližšie oboznámil 
prítomných.  
 
Ing. Česal sa vyjadril, že je posledný, ktorý by mal niečo proti kultúre, aktívne sa jej 
zúčastňuje, ale predpokladaný projekt prvej stálej divadelnej scény v meste Trenčín, ktoré má 
58 tisíc ľudí, sa mu zdá byť trošku odvážny. Nehovoriac o tom, že celý tento materiál je 
vypísaný v bianco šeku pre ľudí, o ktorých v podstate nič nevieme.  
 
P. Babič odporučil predložený návrh schváliť, avšak má  jednu výhradu k procedurálnemu 
postupu. Ide o to, že MsR schválila zámer Mestského divadla a odporučila ho zrealizovať 
v priestoroch kina Metro. Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkví však schválila niečo 
iné, odporučila ho zrealizovať v priestoroch kina Hviezda. Poprosil vysvetliť tento rozdiel.   
 
P. Zubričaňák reagoval, že uznesenie MsZ nehovorí o mieste, kde by sa mal realizovať tento 
projekt, hovorí iba o spolupráci a miesto sa bude ešte riešiť.  
 
P. Babič navrhol, aby v uznesení bolo konkretizované miesto mestského divadla a to kino 
Hviezda.  
 
PhDr. Kvasnička doplnil, že ľudia z občianskeho združenia ukázali, že to vedia, majú vzťah 
k Trenčínu, sú z Trenčína a sú študovaní týmto smerom. Typ divadla, ktorý robia, je možno 
jarmočný, púťový, ľudový, čiže je aj pre intelektuála, aj pre človeka neučeného v teatrológii 
prijateľná forma, navyše multižánrová, pretože nejde len o divadlo, ale aj o spev, hudbu, 
tanec.  Čiže toto divadlo má všetky parametre, čo  sme tu chceli mať.  
Druhá vec je, že určite nechceme  žiadnu príspevkovú organizáciu a že mesto bude 
absolútnym živiteľom nejakého divadelného súboru, ktorý sa preukázal 2 či 3 vystúpeniami. 
Dokážeme sa však dohodnúť na tom, že vieme schváliť a podporiť aktivity, ktoré tu chýbajú. 
Pokiaľ ide o kino Hviezda, pôvodný zámer súvisel s predstavami mesta, že nebudeme robiť 
megalomániu a veľké divadelné kamenné scény, ale chceme priestor, ktorý sa dá použiť, 
ktorý je komornejší a dá sa zaplniť. Rokovania so sporiteľňou sa celkom neschádzajú so 
zámermi mesta, preto kino Metro nemôžeme príliš plánovať, ale zas by bol nerád, keby sme 
urobili druhý extrém, že by sme uzavreli dramaturgiu tohto divadla, ktorá je do konca roka 
schválená,   do kina Hviezda, lebo si myslí, že ako zodpovední vlastníci tohto majetku, 
musíme tam mať iné zámery. Môže sa hypoteticky stať, že v čase, keď bude chcieť mať 
Finestrina nejaké predstavenie, bude prebiehať rekonštrukcia Hviezdy. Nesústreďujme sa  len 
na jedno miesto,    nech si Finestrina robí svoje divadlo kdekoľvek, napr. v podlubí farských 
schodov. A MsR preto odporučila kino Metro, lebo mala iné informácie ako dnes.  
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P. Dobiaš sa vyjadril, že je pasívny účastník kultúry v meste, ale nedovolil by si tvrdiť, že 
dávame 1 mil. Sk ľuďom, ktorých nepoznáme. Vymenoval tých, ktorých pozná a tie mená sú 
pre neho dostatočnou zárukou, že tieto peniaze nebudú zbytočne vyhodené. 
 
Ing. Boc navrhol, aby nevznikol dojem, že mesto Trenčín je zriaďovateľom tohto 
občianskeho združenia, zmeniť v názve materiálu „mestské divadlo“ na „hudobné divadlo 
Trenčín“.  

Čo sa týka priestoru, či kino Metro alebo kino Hviezda, v súčasnej dobe toto nie je 
podstatné. Vyhovie sa občianskemu združeniu tak, ako majú kulisy, aby divadelná scéna mala 
svoju úroveň aj pre ich činnosť aj pre divákov.  

Ďalej úloha MsR a komisie bola, pripraviť zámer, čo bude s kinom Hviezda, čo sa 
bude v ňom realizovať, aká kultúra, aké činnosti. Taktiež túto úlohu na základe rozhodnutia 
vedenia mesta má aj útvar kultúry. To znamená, že o kine Hviezda budeme rokovať, preto by 
tento materiál nespájal definitívne s tým, či to bude tam alebo tam.  

 
P. Babič stiahol svoj návrh, na základe vyjadrení PhDr. Kvasničku a Ing. Boca.  
 
a/ hlasovanie o návrhu Ing. Boca - názov projektu „Mestské divadlo“ zmeniť na „Hudobné 
divadlo Trenčín“ 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 2 proti, schválilo návrh Ing. 
Boca.  
 
 
b/ hlasovanie o predloženom materiáli s doplnkom Ing. Boca  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo spoluúčasť Mesta Trenčín pri realizácii projektu Mestského divadla podľa 
predloženého zámeru o.z. Finestrina so zmenou navrhnutou poslancom MsZ Ing. Bocom 
a to názov projektu „Mestské divadlo“ zmeniť na „Hudobné divadlo Trenčín“. 
/Uznesenie č. 574/  

 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 15. Interpelácie poslancov MsZ 
 
P. Babič:  
1/ Podľa vyjadrenia tlačového hovorcu mestského úradu p. Tibora Hlobeňa sú všetci 
zamestnanci externými alebo internými spolupracovníkmi informačných novín INFO. Prosí 
pani prednostku o vyjadrenie, či je to tak, či je tento stav riešený pracovnou zmluvou. 
Vychádza z toho, že v INFO, ktoré sú vždy novinami samosprávy, aj keď to z názvu vypadlo, 
sa objavujú články, ktoré nesú podpis napr. sf, am alebo lf. Môže z toho vydedukovať, kto 
tieto články píše, sú aj niekedy dobré a z toho vychádza, že by sa nehanbil pod ne podpísať 
plným menom. Avšak skratky je možné uvádzať len ako novinárske skratky a v takomto 
prípade, ak zamestnanec MsÚ niečo napíše, prosí uviesť pod článok jeho celé meno.  
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Interpeloval by aj Mgr. Kaščákovú, vedúcu útvaru marketingu s tou istou otázkou. 
Zároveň jej ďakuje za odpovede na druhú a tretiu otázku v rámci jeho interpelácií 
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, tie sú v poriadku. Ale prvá otázka „kedy a za akých 
okolností môže hovorca mestského úradu vyhlásiť informačné embargo“, mu Mgr. 
Kaščáková napísala filozoficky veľmi správnu odpoveď, že záujmom hovorcu je informácie 
poskytovať a nie ich tajiť a  otázka vyhlásenia informačného embarga je mimo akúkoľvek 
logiku. To je pravda, ale cez to všetko sa stáva, že nie všetky informácie sa poskytujú, na čo 
máme  dôkazy.  
 
2/ Poprosil odpoveď na interpeláciu, ktorú už raz vzniesol „na jednania týkajúce sa mestskej 
časti Sever pozývať písomne alebo e-mailom poslancov tejto mestskej časti“, na čo mu pán  
primátor odpovedal „pozývanie poslancov mestských častí na VMČ rieši článok 4 ods. 3 
Rokovacieho poriadku VMČ, ktorý bol schválený MsZ dňa 27.10.2003 uznesením č. 155 a je 
v kompetencii garanta výboru“. Zdôraznil, že nemyslel tým jednania VMČ Sever ale jednania 
týkajúce sa mestskej časti Sever. Takže prosí, aby na jednania týkajúce sa mestskej časti 
Sever boli písomne alebo e-mailom pozývaní poslanci VMČ Sever.  
 
3/ Čo sa týka harmonogramu zasadnutí MsZ na II. polrok 2005, MsZ bude v auguste, októbri 
a decembri. Spýtal sa, čo je dôvodom k takýmto sporadickým a riedkym stretnutiam, keď si 
myslí, že II. polrok je náročnejší v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu a pod. Preto navrhol, 
aby boli tieto stretnutia častejšie.  
 
4/ Požiadal úsek investícií, prípadne Ing. Boca o informáciu o stave a rozpracovanosti 
projektu, prípadne realizácie rekreačno-športovej zóny na hrádzi pri Tepličke, ktorá bola 
navrhnutá a zahrnutá v investičných  akciách.  
 
5/ Nie je spokojný s vysielaním  Trenčianskej televízie, so skladbou a  s tým, že vysielame 
pre Dubnicu a iné okrajové časti, kde je signál a pritom mesto nie je vykryté týmto signálom. 
Poprosil Ing. Boca zaoberať sa touto interpeláciou a vstúpiť do jednania s vedením 
Trenčianskej televízie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ Dňa 2.6.2005 bolo stretnutie s občanmi v Orechovom aj za prítomnosti Ing. Boca, ktorého 
stanovisko bolo súhlasné. Na stretnutí hovorili o predĺžení lehoty oznámenia o zmene 
územného rozhodnutia zo dňa 20.5. na 30 dní, o informovanosti občanov mesta Trenčín  
o oznámení a zmene územného rozhodnutia prostredníctvom vývesných skriniek, 
informačných novín INFO a Trenčianskej televízie, zaslať oznámenie o riešení všetkým 
priamo dotknutým obyvateľom mesta a definovať výšku vzniknutých investičných nákladov 
vrátane vyvolaných investícií pri variante č. 1 v porovnaní s riešením modernizácie  
obchvatom označeným ako variant č. 2. Tieto veci tam odzneli a chce, aby sme vyhoveli 
občanom a dali im odpoveď na uvedené záležitosti.  
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 Na záver Ing. Anton Boc, zástupca primátora, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
            primátor               prednostka   
       mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
MUDr. Eugen  S Z É P, dňa ................................................................................................ 
 
 
P. Branislav Z U B R I Č A Ň Á K, dňa ............................................................................. 
 
 
  
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 14.7.2005 
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