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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa  

11. decembra 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 

U z n e s e n i e  č. 380 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2019           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 381 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 382 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s ch v a ľ u j e   

 
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  na rok 2019 v zmysle schválených 

pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 

 

1) 

 

V bežných príjmoch, bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce 

zmeny:   

 



2 

 

Bežné príjmy: 

1. V bežných príjmoch navrhujem zvýšiť nedaňové príjmy a granty vyplývajúce zo 

zvýšenia rozpočtu v nadväznosti na prijaté granty z projektu financovaného z Európskeho 

sociálneho fondu, z prijatého grantu z Obecného úradu Zamarovce, grantu na ovocie, 

z projektu ERAZMUS, zo sponzorských finančných darov, z úpravy výšky normatívnych 

príspevkov po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER ap.. 

Úprava bežných príjmov spolu vo výške plus+ 329.501 € je nasledovná: 

 

Položka Rozpočet 2019 Zmena +/- 
Upravený 

rozpočet 2019 

  Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín               +24 636   

312 Projekt ESF – asistenti učiteľa 9 042 +24 636 33 678 

  Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín                +3 298   

311 Granty  Obecný úrad Zamarovce + ovocie 0 +2 598 2598 

212 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 3 000 +700 3 700 

  Základná škola, Bezručova 66, Trenčín                +1 725   

341 Projekt ERAZMUS+ 8 430 +1 725 10 155 

  Základná škola, Východná 9, Trenčín                    +156   

311 Granty (dary) 240 +156 396 

  Granty a transfery             +299 686   

312 
Školstvo-prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary 

a služby 
8 091 620 +299 686 8 391 306 

 

Bežné výdavky: 

 

2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, 

položku ZŠ Kubranská 634: Dopravné navrhujem znížiť o mínus – 1.224 €, t.j. na 

276 €. 

3. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, 

položku ZŠ Veľkomoravská 634: Dopravné navrhujem narozpočtovať vo výške plus 

+ 1.224 €. 

Presun finančných prostriedkov zo ZŠ Kubranská, ktorá sa tohto roku  nezúčastnila 

korčuľovania na ZŠ Veľkomoravská na dopravné na „Hokej do škôl“. 

 

4. V bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. 

Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy navrhujem nasledovné zmeny spolu vo 

výške – 1.520 € vyplývajúce z maľovania priestorov, opráv podlahy, a úprav na základe 

skutočného čerpania: 
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Položka 
Rozpočet 

2019 
Zmena +/- 

Upravený 

rozpočet 2019 

635 Rutinná a štand. údržba 4 850 -850 4 000 

  MŠ Šafárikova 11, Trenčín   0   

633 Materiál 22 246 -2 610 19 636 

636 Nájomné za nájom 7 200 +1 130 8 330 

635 Rutinná a štandardná údržba 9 533 +1 480 11 013 

  MŠ Šmidkeho   +280   

640 Transfery jednotlivcom 2 120 +280 2 400 

  MŠ Halašu   +100   

640 Transfery jednotlivcom 2 731 +100 2 831 

  MŠ Na dolinách   -1 050   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 205 130 -1 050 204 080 

 

 

5. V bežných výdavkoch základných škôl v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. 

Základné školy navrhujem úpravy v zmysle  výšky normatívnych príspevkov po zbere dát 

v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER, a úpravy prijatých grantov, 

dotácií na projekty spolu vo výške plus + 332.931 € ap. 

Položka Rozpočet 2019 Zmena +/- 
Upravený 

rozpočet 2019 

637 Plavecký kurz 2 300 -465 1 835 

  ZŠ Potočná              +1 973   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 97 465 +1 057 98 522 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 35 993 +619 36 612 

633 Materiál 3 500 +297 3 797 

  Základná škola, Bezručova 66, Trenčín            +41 399   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 241 817 +8 807 250 624 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 79 792 +3 542 83 334 

631 Cestovné náhrady 249 -249 0 

632 Energie, voda a komunikácie 26 009 +2 923 28 932 

633 Materiál 10 317 +157 10 474 

634 Dopravné 1 791 -569 1 222 

637 Služby 15 425 -350 15 075 

640 Bežné transfery 478 +1 243 1 721 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 334 980 +14 467 349 447 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 111 331 +5 205 116 536 

631 Cestovné náhrady 3 834 +1 213 5 047 

632 Energie, voda a komunikácie 22 138 +2 347 24 485 

633 Materiál 8 747 +1 783 10 530 
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634 Dopravné 2 657 -696 1 961 

635 Rutinná a štandardná údržba 8 680 -18 8 662 

637 Služby 14 144 +1 266 15 410 

640 Bežné transfery 636 +183 819 

630 Hmotná núdza 0 +145 145 

  Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín            +22 770   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 292 543 +8 320 300 863 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 104 345 +2 930 107 275 

632 Energie, voda a komunikácie 17 360 +2 500 19 860 

633 Materiál  18 160 -1 350 16 810 

637 Služby 26 615 -3 950 22 665 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 525 660 +11 434 537 094 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 181 748 +3 396 185 144 

633 Materiál 20 820 +1 486 22 306 

637 Služby 32 700 -3 000 29 700 

640 Bežné transfery 1 059 +1 004 2 063 

  Základná škola, Hodžova 37, Trenčín            +24 225   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 378 090 +8 161 386 251 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 131 606 +3 013 134 619 

631 Cestovné náhrady 20 -20 0 

632 Energie, voda a komunikácie 33 450 +3 301 36 751 

633 Materiál 9 798 +3 468 13 266 

637 Služby 27 190 -3 000 24 190 

640 Bežné transfery 7 800 -2 904 4 896 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 700 225 +11 435 711 660 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 245 841 +7 505 253 346 

631 Cestovné náhrady 30 -30 0 

632 Energie, voda a komunikácie 77 934 +1 500 79 434 

633 Materiál 15 884 -380 15 504 

636 Nájomné za nájom 3 000 -1 300 1 700 

637 Služby 55 680 -6 126 49 554 

640 Bežné transfery 8 848 -894 7 954 

630 Hmotná núdza 0 +496 496 

  Základná škola, Kubranská 80, Trenčín            +39 546   

620 Poistné a príspevok do poisťovní 87 782 +10 354 98 136 

632 Energie, voda a komunikácie 20 790 -9 250 11 540 

633 Materiál 5 901 +5 851 11 752 

634 Dopravné 1 500 +190 1 690 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 300 +6 000 7 300 

637 Služby 22 518 +5 422 27 940 

640 Bežné transfery 4 500 -1 085 3 415 
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610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 310 764 +3 240 314 004 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 109 490 +11 495 120 985 

632 Energie, voda a komunikácie 24 830 -9 250 15 580 

633 Materiál 15 364 +6 251 21 615 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 300 +6 000 7 300 

637 Služby 39 878 +5 174 45 052 

640 Bežné transfery 4 500 -1 031 3 469 

630 Hmotná núdza 0  +185 185 

  Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín            +34 530   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 210 163 +3 123 213 286 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 64 899 +4 766 69 665 

632 Energie, voda a komunikácie 13 746 -3 524 10 222 

633 Materiál 5 087 +2 292 7 379 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 300 -1 000 300 

637 Služby 10 158 +3 552 13 710 

640 Bežné transfery 500 -293 207 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 193 412 +20 000 213 412 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 76 316 +3 545 79 861 

631 Cestovné náhrady 100 +17 117 

632 Energie, voda a komunikácie 55 746 -4 000 51 746 

633 Materiál 15 187 +875 16 062 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 300 -1 000 300 

637 Služby 12 994 +5 602 18 596 

640 Bežné transfery 500 +575 1 075 

  Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín          +114 144   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 219 905 +94 906 314 811 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 76 959 +26 677 103 636 

631 Cestovné náhrady 17 +20 37 

632 Energie, voda a komunikácie 15 172 +29 696 44 868 

633 Materiál 18 466 -6 641 11 825 

635 Rutinná a štandardná údržba 12 842 -5 325 7 517 

636 Nájomné za nájom 7 +1 872 1 879 

637 Služby 24 280 -1 521 22 759 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 589 568 -512 589 056 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 668 -1 629 209 039 

631 Cestovné náhrady 25 +31 56 

632 Energie, voda a komunikácie 65 483 +5 702 71 185 

633 Materiál 28 705 -7 519 21 186 

635 Rutinná a štandardná údržba 28 980 -8 770 20 210 

636 Nájomné za nájom 11 +2 807 2 818 

637 Služby 60 907 -13 704 47 203 
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640 Bežné transfery 3 865 -2 364 1 501 

630 Hmotná núdza 0 +418 418 

  Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín            +43 857   

633 Materiál 9 870 -120 9 750 

635 Rutinná a štandardná údržba 13 115 -10 615 2 500 

640 Transfery 12 930 -3 000 9 930 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 452 400  +39 050 491 450 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 167 970 +7 813 175 783 

632 Energie, voda a komunikácie 36 052 +7 579 43 631 

633 Materiál 24 810 +1 311 26 121 

637 Služby 38 420 +6 133 44 533 

640 Bežné transfery 25 375 -4 657 20 718 

630 Hmotná núdza 0 +363 363 

  Základná škola, Východná 9, Trenčín            +10 952   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 108 663 +577 109 240 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 38 048 +385 38 433 

632 Energie, voda a komunikácie 22 142 +3 465 25 607 

633 Materiál 2 251 -875 1 376 

637 Služby 4 930 +436 5 366 

640 Bežné transfery 360 +430 790 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 238 687 +5 513 244 200 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 83 415 +1 868 85 283 

632 Energie, voda a komunikácie 23 392 +2 830 26 222 

633 Materiál 3 045 +966 4 011 

633 Komunitné podujatie 2 500 -1 530 970 

637 Služby 14 770 -4 700 10 070 

637 Komunitné podujatie 2 500 +1 530 4 030 

640 Bežné transfery 240 -130 110 

630 Hmotná núdza 0 +187 187 

 

 

6. V bežných výdavkoch školských klubov detí v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. 

Voľnočasové vzdelávanie navrhujem úpravy v celkovej výške mínus – 3.430 € (úprava 

dotácie na vzdelávacie poukazy a zníženie na základe skutočného čerpania) nasledovne: 

 

  CVČ Trenčín                 -1 930   

633 Materiál 18 736 -1 930 16 806 

  Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín                 -1 500   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 98 363 -1 210 97 153 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 34 990 -790 34 200 

632 Energie, voda a komunikácie 5 294 1 000 6 294 
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633 Materiál 2 372 1 000 3 372 

637 Služby 1 500 -1 000  500 

640 Bežné transfery 1 770 -500 1 270 

 

7. V bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. 

Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne navrhujem nasledovné zmeny spolu vo 

výške + 1.900 € vyplývajúce z opravy spotrebičov a úprav na základe skutočného 

čerpania: 

 

Položka 
Rozpočet 

2019 
Zmena +/- 

Upravený 

rozpočet 2019 

  MŠ Legionárska  +650   

635 Rutinná a štandardná údržba 1 000 +650 1 650 

  MŠ Kubranská   +200   

635 Rutinná a štandardná údržba 2 200 +200 2 400 

  MŠ Švermova  +1 050   

640 Bežné transfery 245 +1 050 1 295 

 

8. V bežných výdavkoch Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. 

Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania  navrhujem nasledovné zmeny spolu vo 

výške -380 € vyplývajúce z úprav na základe skutočného čerpania: 

Položka 
Rozpočet 

2019 
Zmena +/- 

Upravený 

rozpočet 2019 

  ŠZMT m.r.o. - správa  -380  

633 Materiál 7 800 -480 7 320 

640 Bežné transfery 2 580 +100 2 680 

 

 

 

9. V bežných príjmoch na položke 223: Príjmy z činnosti Kultúrno informačného centra 

navrhujem zvýšiť príjmy o plus + 10.000 €, t.j. na 34.000 €. Zvýšenie vyplýva zo 

skutočného plnenia príjmov, ku ktorému prispeli napr. mimoriadne príjmy za predaj 

nulových bankoviek. 

10. V programe 2, podprogram 1, funkčná klasifikácia 0820,  položku 600: Zabezpečenie 

činnosti KIC navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 33.700 €. Finančné 

prostriedky budú použité na rozšírenie ponuky predávaných suvenírov, skvalitnenie 

propagácie a marketingu a doplnenie ponuky pre turistov.  
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11. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá 

seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 

100 €, t.j. na 2.900 €. 

12. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá 

seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 

100 €, t.j. na 3.366 €. 

Presun finančných prostriedkov na základe skutočného čerpania činnosti klubov 

dôchodcov. 

 

 

Kapitálové výdavky 

1. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Presun zastávok + priechody pre 

chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j.  

na 43.259 €. 

2. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Kruhový objazd Brnianska 

Zlatovská navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j.  na 60.000 €. Zvýšenie z dôvodu 

naviac prác: vybudovanie uličnej vpuste, vybudovanie šachty Telecom s tým súvisiace 

výkopy, väčší rozsah búracích prác oproti výkazu výmer a s tým súvisiace odvozy na 

skládku, frézovanie vodorovného značenia vo väčšom rozsahu.  

 

 

2) 

 

V bežných výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského 

úradu,  položku 650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom navrhujem 

znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 134.650 €. 

2. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom, položku 

640: Mesto Prešov – pomoc mestu v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu navrhujem 

narozpočtovať vo výške 7.000 €. Poskytnutie dotácie Mestu Prešov v súvislosti 

s tragédiou výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 383 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 37/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.37/2019, ktorým  sa mení  a  dopĺňa VZN Mesta 

Trenčín č.14/2013 o miestnych daniach  a miestnom   poplatku za KO a DSO v zmysle   

predloženého návrhu, ktorý tvorí   prílohu k tomuto uzneseniu.                                              

 

 

 

                   Príloha  

 
Mesto   Trenčín v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  
znení  neskorších  predpisov a zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  predpisov 
 
 

v y d á v a 
 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 37/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
 

VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a 

drobné  stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  

 

 

1/  Článok  6  znie nasledovne : 

 

Správca   dane  ustanovuje v zmysle  § 8 ods.2 zákona  ročnú  sadzbu  dane z pozemkov:      
 

              Druh  pozemku Ročná sadzba dane  

v % zo základu 

dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady, trvalé  trávne porasty 0,75 

záhrady 1,00 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 1,00 

lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom  

rýb a ostatné využívané  vodné plochy 

1,00 

stavebné pozemky 1,10 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

1,10 

 
 
 

2/  Článok  8  znie nasledovne : 

 

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane zo stavieb za každý  

aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé  druhy  stavieb  nasledovne: 
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                                                       Druh   stavby       Sadzba  

      v €/m2                                   

stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre hlavnú  

stavbu 

       0,50 

stavby  na pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre  vodné  

hospodárstvo, stavby využívané  na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátanie  stavieb  na vlastnú administratívu. 

       0,48 

chaty a stavby  na individuálnu  rekreáciu        0,84 

samostatne   stojace   garáže        1,43 

stavby  hromadných  garáži        1,43 

stavby hromadných  garáží  umiestnených  pod  zemou        1,43 

priemyselné  stavby , stavby  slúžiace energetike, stavby  slúžiace  stavebníctvu, 

stavby  využívané na skladovanie   vlastnej  produkcie   vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

       4,50 

stavby  na ostatné  podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie  a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním  a zárobkovou   činnosťou 

       4,50 

ostatné  stavby        4,50 

 

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona   príplatok  0,15 eura   za každé  ďalšie  

podlažie   okrem  prvého   nadzemného  podlažia. 

    

3/  Článok 10  znie nasledovne : 

 

1.  Správca dane ustanovuje v zmysle § 16 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane z bytov alebo   

nebytových  priestorov za každý  aj   začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
 

                                                    Byt, nebytový  priestor      Sadzba  
     v €/m2 

  byt         0,45 

  nebytový  priestor -  garáže 
                                -  ostatné 

        1,43 
        4,50 

 
 

4/ V článku 31 ods.1. sa dopĺňa  písm.d/, ktoré znie:  

 

d/  deti do 18 rokov počas ubytovania  v školách v prírode a detských táboroch 

 

 

5/ V článku 35 sa mení ods.1 písm.a). nasledovne: 

 

a/ 0,0891 eura na osobu a kalendárny deň v zmysle § 78 ods.1 písm. b/ zákona fyzickej 

osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber - bytové domy 

 

6/ V článku 35 sa dopĺňa a  mení ods.1 písm.b). nasledovne: 

 

b/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

 - právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie  

- podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na účel podnikania  
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-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a býva v bytovom dome, kde je zavedený 

množstvový zber nasledovne: 
 

objem zbernej nádoby v 
litroch frekvencia vývozu 

sadzba poplatku             
v € / 1 liter KO poplatok v € / 1 rok 

120 1x za dva týždne 0,020081 62,65 

120 1x týždenne 0,020081 125,30 

120 2x týždenne 0,020081 250,61 

240 1x týždenne 0,018878 235,59 

240 2x týždenne 0,018878 471,19 

1100 1x týždenne 0,010843 620,21 

1100 2x týždenne 0,010843 1240,43 

1100 3x týždenne 0,010843 1860,65 

100 - vrecia 1x týždenne 0,021286 110,68 

100 - vrecia 1x denne 0,021286 776,93 

5000 1x týždenne 0,00986 2563,60 

 

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v 

platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín. 

 

 

7/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. c) nasledovne :  

 

c/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

 

-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať pridelenú nádobu na zber 

bioodpadu – rodinné domy*  

 

Komunálny odpad s bio nádobou  

- Rodinný dom bude mať dve nádoby (na komunálny odpad a na bioodpad) 
Minimálny objem 

nádoby KO v litroch / 

frekvencia vývozu 

Sadzba 

poplatku v  

 € / 1 liter KO 

 

Objem nádoby BIO 

Sadzba 

poplatku 

v € / 1 liter BIO 

Poplatok 

v €/ 1 rok 

120 litrov  / 1x14 dní 0,020081 

 120 litrov 

26 vývozov ročne 0,01353 104,86 

120 litrov / 1 x týždenne 0,020081 

 120 litrov 

26 vývozov ročne 0,01353 167,51 

240 litrov / 1 x týždenne 0,018878 

 120 litrov  

26 vývozov ročne 0,01243 277,90 

240 litrov / 2 x týždenne 0,018878 

 120 litrov  

26 vývozov ročne 0,01243 513,40 

 

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v 

platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín. 

 

8/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. d) nasledovne :  
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d/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

 - fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný 

kompostovací zásobník – rodinné domy  

 

Komunálny odpad bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom 

 

 - Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný 

kompostovací zásobník. Občan je povinný doložiť správcovi dane podpísané čestné 

prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Vzor 

čestného prehlásenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN v prílohe č. 7. 
 

Minimálny objem nádoby KO 

v litroch / frekvencia vývozu Sadzba poplatku v € / 1 liter KO Poplatok v € / 1 rok 

120 litrov /  1x14 dní 0,020081 62,65 

120 litrov / 1x týždenne 0,020081 125,30 

240 litrov / 1x týždenne 0,018878 235,59 

240 litrov / 2x týždenne 0,018878 471,19 

 

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v 

platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín.  

 

*Rodinným domom rozumieme budovu určenú predovšetkým na rodinné bývanie so 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 

podlažia a podkrovie. (zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) , § 43b). 

9/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. e) nasledovne :  

 

e/ sadzba pre bionádoby 
 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v € / 1 liter BIO 

Poplatok 

v € / 1 rok 

120 litrov,  26 vývozov ročne 0,01353 42,21 

240 litrov, 26 vývozov ročne 0,01243 77,56  

120 litrové vrecia  0,01925 2,31€ / 1 vrece 

 

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín 

ako doplnkový vývoz. Systém zberu bioodpadu na adrese nahlásený do 31.1. bežného 

obdobia je pre daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese 

podané poplatníkom počas kalendárneho roka budú účinné k 1.2. nasledujúceho zdaňovacieho 

obdobia. Vývoz vriec sa bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov 

bioodpadov. 

 

10/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. f) nasledovne :  

 

f) 0,0726€/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm.c/. 

 

 

11/ V článku 40 sa mení bod 1písm. a) nasledovne: 
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1. Správca dane v zmysle § 82 ods.2 zákona odpustí poplatok za obdobie za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže splnenie podmienok na základe žiadosti a predložených 

podkladov ustanovených vo VZN , že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Trenčín.  
 

Podklady preukazujúce uvedenú skutočnosť sú najmä: 

 

a/ doklady za aktuálne zdaňovacie obdobie :  

 

- z obecného úradu a o zaplatení poplatku 

- o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta študujúceho mimo územia SR a o 

zaplatení poplatku 

- potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia u žiaka alebo študenta študujúceho na území 

SR  

- od zamestnávateľa a o zaplatení poplatku v mieste zamestnania, 

- o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania, 

- o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody 

- prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na 

uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.  

 

K predloženým podkladom je poplatník povinný písomne oznámiť počet dní v zdaňovacom 

období počas ktorých sa nezdržiava na území mesta Trenčín .  

 

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom 

zdaňovacom období správcovi dane. 

 

 

12/ V článku 41 sa  dopĺňa ods.13, ktorý  znie   nasledovne: 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.37/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 11.12. 2019 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2020. 

 

 

13/ Príloha č.1 znie   nasledovne: 
 
Príloha  č.1     
 
                                                                                 Daň  z nehnuteľností               

                                                                    upravené sadzby dane Mesta Trenčín   

    

   A Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň      Z  zo 

základu 

dane 

v €/m2 

P O Z E M K O V  v %         

    

1/ Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné  sady, trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,75                - 

2/ Záhrady hodnota pozemku x výmera 1,00                -  

3/ Zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy hodnota pozemku x výmera 1,00                - 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárske lesy, rybníky s chovom  rýb a 

ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera 1,00                - 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x výmera 1,10                 -  

6/Pozemky na ktorých  sa  nachádza  transformačná  stanica alebo  predajný  hodnota pozemku x výmera 1,10  
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stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu  služieb 

    

   B Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň  Z O   v % v €/m2 

S T A V I E B    

    

1/ stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre 

hlavnú  stavbu   

m2 - 0,50 

2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby    pre vodné  

hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej 

produkcie  vrátane  stavieb na  vlastnú   administratívu 

m2 - 0,48 

3/ chaty  a stavby   na individuálnu  rekreáciu m2 - 0,84 

    

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 - 1,43 

5/ Stavby hromadných  garáži m2 - 1,43 

6/ Stavby  hromadných  garáži  umiestnených  pod  zemou m2 - 1,43 

7/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane stavieb na   

vlastnú administratívu 

m2 - 4,50 

8/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 - 4,50 

    skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   podnikaním  a 

zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 - 4,50 

    

    C Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň   Z  v % v €//m2 

B Y T O V       

    

1/ Byty m2 - 0,45 

2/ Nebytové priestory   - garáže m2 - 1,43 

                                      - ostatné m2 - 4,50 
 

 

 

Dátum:       

                                                                                              Mgr. Richard Rybníček  

                                                                                        primátor mesta 

 

 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 384 

k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

  s c h v a ľ u j e 

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu, ktorý znie: 

 

1) 

 

V príjmových finančných operáciách a kapitálových výdavkoch  navrhujem nasledujúce 

zmeny:   
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1. V príjmových finančných operáciách položku 453: Prevod hospodárskeho výsledku za 

predchádzajúci rok navrhujem zvýšiť o plus + 9.742 €, t.j. na 3.736.647 €. 

2.   V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská   a oddychové zóny, funkčná  

      klasifikácia 0810, položku 716: Detské ihrisko Považská navrhujem narozpočtovať vo 

      výške   plus   +   6.720 €.  Presun   finančných   prostriedkov   z  roku  2019,  realizácia  v 

      roku 2020. 

3.   V programe   6.   Doprava,  podprogram  2.  Správa  a  údržba   pozemných   komunikácií  

      a   parkovísk,  prvok  2.  Statická  doprava,  funkčná   klasifikácia   0451,   položku    716:  

      Nabíjacie    stanice      navrhujem    narozpočtovať    vo  výške plus  +  3.022 €. Presun    

     finančných prostriedkov z roku 2019. 

  

2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €  

 

3. Prijatie bankového úveru do výšky 1.600.000 € na financovanie kapitálových 

výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020, 

ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 

2020  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e   

 

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021-2022 v zmysle predloženého 

materiálu.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 385 

k Návrhu na na predaj  pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.,   pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Trenčín.     

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob 

prevodu  nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.r. 

141/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 

50183630-74-2019 z pôvodných C-KN parc.č. 3245/4 a C-KN parc.č. 141/12 zapísaných na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Gréckokatolícku 

cirkev, farnosť Trenčín, za účelom vybudovania vstupného portálu so schodiskom do 

chrámu, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky nachádzajúce sa pri gréckokatolíckom chráme na Ul. 1. mája 

v Trenčíne. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín požiadala o odkúpenie predmetných 

pozemkov v súlade s projektovou dokumentáciou na stavbu „Gréckokatolícky chrám 
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s pastoračnými priestormi a farská budova, Trenčín“. Kúpna cena bola stanovená v súlade s 

VZN č. 7/2003.  

 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.r. 141/17 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 50183630-

74-2019 z pôvodných C-KN parc.č. 3245/4 a C-KN parc.č. 141/12 zapísaných na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Trenčín, za 

účelom vybudovania vstupného portálu so schodiskom do chrámu, za kúpnu cenu vo výške 

15,- €/m2 

 

Celková kúpna cena prestavuje ....................................................................................765,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky nachádzajúce sa pri gréckokatolíckom chráme na Ul. 1. mája 

v Trenčíne. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín požiadala o odkúpenie predmetných 

pozemkov v súlade s projektovou dokumentáciou na stavbu „Gréckokatolícky chrám 

s pastoračnými priestormi a farská budova, Trenčín“. Kúpna cena bola stanovená v súlade s 

VZN č. 7/2003.  

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 386 

k Návrhu na predaj  pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín  v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Aequilibrium o.z.     

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob 

prevodu  nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č.1688/14 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Aequilibrium o.z.,  za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  ktorý je súčasťou záhrady vo vlastníctve 

kupujúceho, za kúpnu cenu 15,00 €/m2.  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Odôvodnenie: 

Ide o  pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, popri hrádzi na Ul. Rybárska, ktorý je 

oplotený a dlhodobo užívaný, ako súčasť záhrady.  Pre Mesto  Trenčín a tretie osoby je tento 

pozemok nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

v danej lokalite. 

 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1688/14 zastavaná plocha a 
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nádvorie o výmere 19 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre Aequilibrium o.z.,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo 

užívaného pozemku,  ktorý je súčasťou záhrady vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 

15,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje ....................................................................................285,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o  pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, popri hrádzi na Ul. Rybárska, ktorý je 

oplotený a dlhodobo užívaný, ako súčasť záhrady.  Pre Mesto  Trenčín a tretie osoby je tento 

pozemok nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch 

v danej lokalite. 

 

 

 

  

K predloženému materiálu pod bodom 7C s názvom Návrh na predaj nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Trenčín  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Ul. Piaristická so súp.č. 270 

 

 

nebolo prijaté uznesenie.  

 

Za:  9 

Proti:  1 

Zdržali sa:  3 

Nehlasovali:  7 

Prítomní:  20 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 387 

k Návrhu na predaj  pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín  v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Ing. Richard Kostka. 

            

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob 

prevodu  nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc. 

č. 1404/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 941 m2 a novovytvorená C-KN parc. č. 

1404/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, obe odčlenené geometrickým plánom 

č.36315583-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č.1404/1, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín, predajom pre Ing. Richard Kostka,  za účelom ich scelenia s pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 50,00 €/m2 , s podmienkou zriadenia vecného  

bremena -  vybudovania pozemnej komunikácie,  konkrétne chodníka a tento za 1,- € po jeho 

vybudovaní previesť do majetku mesta.   
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ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Odôvodnenie: 

Ide o pozemky  nachádzajúce sa medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho na Ul. Kasárenská. V danej lokalite kupujúci plánuje rozsiahlu 

investičnú bytovú výstavbu v zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov. 

Pozemky sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. 

 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc. č. 1404/29 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 941 m2 a novovytvorená C-KN parc. č. 1404/31 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, obe odčlenené geometrickým plánom 

č.36315583-50-19 z pôvodnej C-KN parc.č.1404/1, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín, pre Ing. Richard Kostka, za účelom ich scelenia s pozemkom vo vlastníctve 

kupujúceho, za kúpnu cenu 50,00 €/m2, s podmienkou zriadenia vecného  bremena -  

vybudovania pozemnej komunikácie,  konkrétne chodníka a tento za 1,- € po jeho vybudovaní 

previesť do majetku mesta.   

.  

 

Celková kúpna cena prestavuje ...............................................................................62 700,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemky  nachádzajúce sa medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho na Ul. Kasárenská. V danej lokalite kupujúci plánuje rozsiahlu 

investičnú bytovú výstavbu v zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov. 

Pozemky sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. 

 

 

Schválený  pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 388 

k Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.,  na prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 

písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve   pre KONI INVEST, s.r.o.         

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob 

prevodu  nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN 

parc. č. 755/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 a novovytvorená C-KN parc. č. 
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755/3 ostatná plocha o výmere 34 m2, obe odčlenené geometrickým plánom č.36335924-211-

19 z pôvodnej C-KN parc.č.755, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, predajom pre KONI INVEST, s.r.o., za účelom scelenia pozemkov a vybudovania 

parkovacích miest pre polyfunkčný objekt, za kúpnu cenu 45,00 €/m2,  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť KONI INVEST, s.r.o. požiadala Mesto Trenčín o odkúpenie 

horeuvedených pozemkov, ktoré sa  nachádzajú na Ul. Hanzlíkovskej. V zmysle doloženej 

situácie k stavbe Polyfunkčný objekt sa časť parkovacích miest nachádza na pozemkoch, ktoré 

sú predmetom predaja. Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej 

lokalite. 

 

2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc. č. 755/2 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 a novovytvorená C-KN parc. č. 755/3 ostatná 

plocha o výmere 34 m2, obe odčlenené geometrickým plánom č.36335924-211-19 z pôvodnej 

C-KN parc.č.755, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 

KONI INVEST, s.r.o., za účelom scelenia pozemkov a vybudovania parkovacích miest pre 

polyfunkčný objekt, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 

 

Celková kúpna cena prestavuje ..................................................................................3960,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť KONI INVEST, s.r.o. požiadala Mesto Trenčín o odkúpenie 

horeuvedených pozemkov, ktoré sa  nachádzajú na Ul. Hanzlíkovskej. V zmysle doloženej 

situácie k stavbe Polyfunkčný objekt sa časť parkovacích miest nachádza na pozemkoch, ktoré 

sú predmetom predaja. Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej 

lokalite. 

 

B) 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1/  v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

a v spojení s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín spôsob prenechania nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Hanzlíková, 

časť novovytvorenej C-KN parc. č.755/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 870 m2, 

odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č.755, C-KN parc. č. 857/7 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a C-KN parc. č. 756/2 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 26 m2 – tj. spolu o výmere 912 m2,  zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, do nájmu pre KONI INVEST, s.r.o., za účelom 

rekonštrukcie a vybudovania križovatky Hanzlíkovskej a Hlavnej ulice, ktorá bude slúžiť na 

otáčanie autobusov a na vjazdy na pozemky priľahlých rodinných domov v súvislosti 

s vybudovaním stavebného objektu SO 201 Komunikácia, spevnené plochy a parkoviská, 

a za účelom úpravy zatrávnených plôch v súvislosti s vybudovaním stavebného objektu SO 

203 Sadové úpravy, ktoré budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta Trenčín, za 

cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za celý predmet nájmu, na dobu určitú 
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s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia 

stavby  uvedenom v stavebnom povolení. V prípade, že v stavebnom povolení nebude 

uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo 

dňa právoplatnosti stavebného povolenia. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 

Odôvodnenie: 
      Spoločnosť KONI INVEST, s.r.o.  ako investor stavebného objektu SO 201 

Komunikácia, spevnené plochy a parkoviská a SO 203 Sadové úpravy požiadala Mesto 

Trenčín o prenájom vyššie uvedených pozemkov za účelom rekonštrukcie a vybudovania 

križovatky Hanzlíkovskej a Hlavnej ulice, ktorá bude slúžiť na otáčanie autobusov a na 

vjazdy na pozemky priľahlých rodinných domov a úpravy zatrávnených plôch. Prenájmom 

pozemkov si žiadateľ zabezpečí dostatočne iné právo k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov.  

Ide o pozemky v križovatke ulíc Hanzlíkovská a Hlavná, kde investor v rámci rekonštrukcie 

križovatky a okolitého priestoru vytvorí parkovacie miesta pre navrhovaný polyfunkčný 

objekt, komunikáciu, zastávku MHD, chodník a realizuje sadové úpravy. 

       Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu 

nájomca (investor) prevedie časť stavebného objektu SO 201 Komunikácia, spevnené 

plochy a parkoviská a SO 203 Sadové úpravy do majetku Mesta Trenčín za kúpnu cenu 1,- 

€, pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.  

 

2/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v z.n.p.  

prenájom nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Hanzlíková, časť novovytvorenej C-

KN parc. č.755/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 870 m2, odčlenená geometrickým 

plánom z pôvodnej C-KN parc.č.755, C-KN parc. č. 857/7 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 16 m2 a C-KN parc. č. 756/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 – tj. 

spolu o výmere 912 m2,  zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

pre KONI INVEST, s.r.o., za účelom rekonštrukcie a vybudovania križovatky Hanzlíkovskej 

a Hlavnej ulice, ktorá bude slúžiť na otáčanie autobusov a na vjazdy na pozemky priľahlých 

rodinných domov v súvislosti s vybudovaním stavebného objektu SO 201 Komunikácia, 

spevnené plochy a parkoviská, a za účelom úpravy zatrávnených plôch v súvislosti 

s vybudovaním stavebného objektu SO 203 Sadové úpravy, ktoré budú po kolaudácii 

odovzdané do vlastníctva Mesta Trenčín, za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- 

€ za celý predmet nájmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného 

povolenia maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení. 

V prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa 

uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. 

 

Celková cena nájmu predstavuje.................................................................................... 1,-  €. 

 

Odôvodnenie: 
      Spoločnosť KONI INVEST, s.r.o.  ako investor stavebného objektu SO 201 

Komunikácia, spevnené plochy a parkoviská a SO 203 Sadové úpravy požiadala Mesto 

Trenčín o prenájom vyššie uvedených pozemkov za účelom rekonštrukcie a vybudovania 

križovatky Hanzlíkovskej a Hlavnej ulice, ktorá bude slúžiť na otáčanie autobusov a na 

vjazdy na pozemky priľahlých rodinných domov a úpravy zatrávnených plôch. Prenájmom 

pozemkov si žiadateľ zabezpečí dostatočne iné právo k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 
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zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov.   

Ide o pozemky v križovatke ulíc Hanzlíkovská a Hlavná, kde investor v rámci rekonštrukcie 

križovatky a okolitého priestoru vytvorí parkovacie miesta pre navrhovaný polyfunkčný 

objekt, komunikáciu, zastávku MHD, chodník a realizuje sadové úpravy. 

     Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu nájomca 

(investor) prevedie časť stavebného objektu SO 201 Komunikácia, spevnené plochy 

a parkoviská a SO 203 Sadové úpravy do majetku Mesta Trenčín za kúpnu cenu 1,- €, 

pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.  

 

 

C)  

 

s c h  v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nasledovne: 

 

1/ Zmluvné strany:  

Budúci kupujúci :  Mesto Trenčín 

Budúci predávajúci :  KONI INVEST, s.r.o. 

 

2/ Predmet zmluvy: záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť  

 

- časť stavebného objektu „SO 201 Komunikácia, spevnené plochy a parkoviská“ 

a časť „SO 203 Sadové úpravy“, nachádzajúce sa na pozemkoch C-KN parc. č.755/1 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 870 m2, odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej C-KN parc.č.755, C-KN parc. č. 857/7 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 16 m2 a C-KN parc. č. 756/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 – 

tj. spolu o výmere 912 m2,  zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina 

 

3/ Kúpna cena: 1,- €/každý stavebný objekt, celková kúpna cena bude predstavovať 2,- € 

 

4/ Podmienky zmluvy: 

- stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu previesť časť stavebného objektu „SO 201 Komunikácia, spevnené 

plochy a parkoviská“ a časť „SO 203 Sadové úpravy“ do vlastníctva Mesta Trenčín, 

kúpnou zmluvou za celkovú  kúpnu cenu 2,- €, pričom samotný prevod podlieha 

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

- stavebník je povinný v súlade s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zabezpečiť si 

dostatočne iné právo k pozemku  dotknutého stavbou a to formou nájomnej zmluvy 

počas doby výstavby, v súlade s článkom 8 bod 9 a)  VZN č.  12/2011 

- stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v záväznom stanovisku 

vydanom Mestom Trenčín 

 

5/ Výzva a lehota na uzatvorenie kúpnej  zmluvy:  

Vyzvať na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán 

o budúcej kúpnej zmluve, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa vydania právoplatného 
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kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt  „SO 201 Komunikácia, spevnené plochy 

a parkoviská“ a „SO 203 Sadové úpravy“. 

 

6/ Účel kúpy: časť stavebného objektu „SO 201 Komunikácia, spevnené plochy 

a parkoviská“ bude zaradený do siete miestnych komunikácií  a časť „SO 203 Sadové 

úpravy“, bude zverený správcovi mestskej zelene, prostredníctvom ktorého zabezpečí jeho 

prevádzku a údržbu.  

 

Odôvodnenie: 
  Ide o stavebný objekt „SO 201 Komunikácia, spevnené plochy a parkoviská“ a „SO 

203 Sadové úpravy“, ktoré stavebník vybuduje na vlastné náklady a po vydaní právoplatného 

kolaudačného  rozhodnutia prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín, za kúpnu cenu vo výške 

2,- €.   

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 389 

k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín a v spoluvlastníctve 

Peter Anderle, Jozef Bútora, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus a SUCHÝ DUB s.r.o. 

podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., na prenájom nehnuteľnosti v 

súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre SUCHÝ DUB s.r.o.,    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/  v zmysle § 9 ods.2 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku – zámenou nehnuteľností – 

pozemkov v k.ú. Trenčín,  medzi Mestom Trenčín a Peter Anderle, Jozef 

Bútora, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus a SUCHÝ DUB s.r.o.  nasledovne : 

pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2316/124 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/545 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2 

spolu o celkovej výmere 125 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č.2180/8 

a C-KN parc.č.2316/7 zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 

 

za 

 

pozemky v spoluvlastníctve Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora v podiele 

9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ DUB s.r.o. 

v podiele 21/48: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/657 orná pôda o výmere 124 m2 
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- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/661 orná pôda o výmere 1 m2 

spolu o celkovej výmere 125 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 2315/498 

zapísané na LV č.4675 ako spoluvlastníci Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora 

v podiele 9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ 

DUB s.r.o. v podiele 21/48 

 

Účelom zámeny je: 

 

Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod časťou plánovanej komunikácie v zmysle 

Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. Gen. Svobodu 

 

Pre žiadateľov  - zarovnanie línie pozemku a jeho scelenie  

 

Zámena  bude  realizovaná bez finančného vyrovnania. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemky nachádzajúce sa v lokalite Ul. Južná a Gen. Svobodu. Žiadatelia 

požiadali o zámenu predmetných pozemkov v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Juh – 

Suchý Dub“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov. Zámena 

pozemkov sa realizuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pod časťou plánovanej 

komunikácie v zmysle Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. gen. Svobodu a za účelom 

zarovnania línie pozemku a jeho scelenia v spoluvlastníctve žiadateľov.  

 

 

2/  v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  medzi Mestom 

Trenčín a Peter Anderle, Jozef Bútora, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus 

a SUCHÝ DUB s.r.o. nasledovne: 

pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2316/124 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2180/545 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2 

spolu o celkovej výmere 125 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č.2180/8 

a C-KN parc.č.2316/7 zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 

 

za 

 

pozemky v spoluvlastníctve Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora v podiele 

9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ DUB s.r.o. 

v podiele 21/48: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/657 orná pôda o výmere 124 m2 

- novovytvorená C-KN parc.č. 2315/661 orná pôda o výmere 1 m2 

spolu o celkovej výmere 125 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 36335924-058-19 z pôvodnej C-KN parc.č2315/498 

zapísané na LV č.4675 ako spoluvlastníci Peter Anderle v podiele 9/48, Jozef Bútora 
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v podiele 9/48, Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus v podiele 9/48 a SUCHÝ 

DUB s.r.o. v podiele 21/48 

 

Účelom zámeny je: 

 

Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod časťou plánovanej komunikácie v zmysle 

Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. Gen. Svobodu 

 

Pre žiadateľov  - zarovnanie línie pozemku a jeho scelenie  

 

Zámena  bude  realizovaná bez finančného vyrovnania. 

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemky nachádzajúce sa v lokalite Ul. Južná a Gen. Svobodu. Žiadatelia 

požiadali o zámenu predmetných pozemkov v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Juh – 

Suchý Dub“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov. Zámena 

pozemkov sa realizuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pod časťou plánovanej 

komunikácie v zmysle Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. gen. Svobodu a za účelom 

zarovnania línie pozemku a jeho scelenia v spoluvlastníctve žiadateľov.  

 

  

B) 

 

Po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v katastri 

nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom zámeny nehnuteľností uvedených 

v bode A) 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1/  v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

a v spojení s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín spôsob prenechania nehnuteľného majetku - pozemkov vrátane 

príslušenstva (spevnená plocha komunikácie) v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č.2316/7 

o výmere 455 m2, časť CKN parc.č.2237/9 o výmere 22 m2, časť CKN parc.č.2180/8 

o výmere 86 m2, časť CKN parc.č.2180/260 o výmere 33 m2, časť CKN parc.č.2180/257 

o výmere 47 m2, časť CKN parc.č.2315/622 o výmere 555 m2, časť CKN parc.č.2315/455 

o výmere 40 m2 a CKN parc.č.2315/661 o výmere 1 m2 – t.j. spolu o výmere  1239 m2, 

zapísaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, do nájmu pre spoločnosť 

SUCHÝ DUB s. r. o., za účelom realizácie inžinierskych sietí, stavebných objektov  SO 311 

Rozšírenie verejného vodovodu, SO 321 Rozšírenie jednotnej verejnej kanalizácie, SO 331 

Rozšírenie verejného STL plynovodu, SO 411 Distribučný rozvod elektro NN, SO 412 

Distribučný rozvod elektro NN, SO 414 Verejné osvetlenie, SO 421 Chráničky pre rozvod 

slaboprúdu, SO 501 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, SO 502 Zberné stanovisko 

pre triedený odpad - pre stavbu „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, za cenu nájmu v súlade 

s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za celý predmet nájmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 

právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby uvedenom 

v stavebnom povolení. V prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia 

stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti 

stavebného povolenia s nasledovnými podmienkami:  
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- Mesto Trenčín má právo jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, 

ak vlastník pozemku C-KN parc. č. 2315/498 katastrálne územie Trenčín, v 

súčasnosti investor stavby „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, požiada na časti 

vymedzeného pozemku vyznačenej v grafickej prílohe nájomnej zmluvy 

príslušný stavebný úrad o umiestnenie alebo povolenie iných obytných stavieb, 

ako rodinné domy s výškou max. dve nadzemné podlažia.  

- V prípade odstúpenia od nájomnej zmluvy mestom z dôvodu vymedzenej 

podmienky, vlastník pozemku nebude mať nárok na náhradu škody ani iných 

nákladov spojených s prípravou akýchkoľvek technických, resp. právnych 

podkladov a úkonov smerujúcich k podaniu žiadosti v rozpore s vymedzenou 

podmienkou.  

- Táto podmienka jednostranného odstúpenia od nájomnej zmluvy stratí platnosť 

až po schválení a právoplatnej zmene UPN Mesta Trenčín, na základe ktorej 

bude vymedzená časť pozemku určená špeciálnym regulatívom na výstavbu 

výhradne rodinných domov s výškovým regulatívom 2NP. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 

Odôvodnenie: 
      Spoločnosť SUCHÝ DUB s. r. o. ako investor stavby „Obytný súbor Juh – Suchý 

Dub“, požiadala Mesto Trenčín o prenájom vyššie uvedených pozemkov za účelom realizácie 

stavebných objektov pre novú výstavbu obytných súborov a zabezpečenia si dostatočne iného 

práva k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

      Ide o pozemky, časť miestnej komunikácie a trávnatej plochy na Ul. Južná a Ul. gen. 

Svobodu, na ktorých bude riešená úprava vjazdu pre novú výstavbu obytných súborov, 

realizácia IS – SO. 

      Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu 

nájomca (investor) prevedie časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská 

a spevnené plochy“ – úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a 

stavebný objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“ do majetku Mesta Trenčín za 

kúpnu cenu 1,- €/každý stavebný objekt, pričom samotný prevod podlieha schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.  

Výbor mestskej časti Juh na svojom zasadnutí dňa 2.12.2019 odporučil prenájom  pozemkov 

s podmienkami uvedenými v návrhu na uznesenie.  

 

 

2/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v z.n.p.  

prenájom nehnuteľného majetku - pozemkov vrátane príslušenstva (spevnená plocha 

komunikácie) v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č.2316/7 o výmere 455 m2, časť CKN 

parc.č.2237/9 o výmere 22 m2, časť CKN parc.č.2180/8 o výmere 86 m2, časť CKN 

parc.č.2180/260 o výmere 33 m2, časť CKN parc.č.2180/257 o výmere 47 m2, časť CKN 

parc.č.2315/622 o výmere 555 m2, časť CKN parc.č.2315/455 o výmere 40 m2 a CKN 

parc.č.2315/661 o výmere 1 m2 – t.j. spolu o výmere  1239 m2, zapísaných na LV č.1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, pre spoločnosť SUCHÝ DUB s. r. o.,  za účelom 

realizácie inžinierskych sietí, stavebných objektov  SO 311 Rozšírenie verejného vodovodu, 

SO 321 Rozšírenie jednotnej verejnej kanalizácie, SO 331 Rozšírenie verejného STL 

plynovodu, SO 411 Distribučný rozvod elektro NN, SO 412 Distribučný rozvod elektro NN, 

SO 414 Verejné osvetlenie, SO 421 Chráničky pre rozvod slaboprúdu, SO 501 Komunikácie, 

parkoviská a spevnené plochy, SO 502 Zberné stanovisko pre triedený odpad - pre stavbu 
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„Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1,- € za 

celý predmet nájmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného 

povolenia maximálne do doby dokončenia stavby uvedenom v stavebnom povolení. 

V prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa 

uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia 

s nasledovnými podmienkami:  

- Mesto Trenčín má právo jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, 

ak vlastník pozemku C-KN parc. č. 2315/498 katastrálne územie Trenčín, v 

súčasnosti investor stavby „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, požiada na časti 

vymedzeného pozemku vyznačenej v grafickej prílohe nájomnej zmluvy 

príslušný stavebný úrad o umiestnenie alebo povolenie iných obytných stavieb, 

ako rodinné domy s výškou max. dve nadzemné podlažia.  

- V prípade odstúpenia od nájomnej zmluvy mestom z dôvodu vymedzenej 

podmienky, vlastník pozemku nebude mať nárok na náhradu škody ani iných 

nákladov spojených s prípravou akýchkoľvek technických, resp. právnych 

podkladov a úkonov smerujúcich k podaniu žiadosti v rozpore s vymedzenou 

podmienkou.  

- Táto podmienka jednostranného odstúpenia od nájomnej zmluvy stratí platnosť 

až po schválení a právoplatnej zmene UPN Mesta Trenčín, na základe ktorej 

bude vymedzená časť pozemku určená špeciálnym regulatívom na výstavbu 

výhradne rodinných domov s výškovým regulatívom 2NP 

 

Celková cena nájmu predstavuje.................................................................................... 1,-  €. 

 

Odôvodnenie: 
     Spoločnosť SUCHÝ DUB s. r. o. ako investor stavby „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“, 

požiadala Mesto Trenčín o prenájom vyššie uvedených pozemkov za účelom realizácie 

stavebných objektov pre novú výstavbu obytných súborov a zabezpečenia si dostatočne iného 

práva k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

     Ide o pozemky, časť miestnej komunikácie a trávnatej plochy na Ul. Južná a Ul. gen. 

Svobodu, na ktorých bude riešená úprava vjazdu pre novú výstavbu obytných súborov, 

realizácia IS – SO. 

     Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu nájomca 

(investor) prevedie časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská a spevnené 

plochy“ – úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a stavebný 

objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“ do majetku Mesta Trenčín za kúpnu 

cenu 1,- €/každý stavebný objekt, pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne.  

Výbor mestskej časti Juh na svojom zasadnutí dňa 2.12.2019 odporučil prenájom  pozemkov 

s podmienkami uvedenými v návrhu na uznesenie.  

 

 

C)  

 

s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nasledovne: 
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1/ Zmluvné strany:  

Budúci kupujúci :  Mesto Trenčín 

Budúci predávajúci :  SUCHÝ DUB s. r. o.   

 

2/ Predmet zmluvy: záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť  

 

- časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy“ – 

úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a stavebný 

objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“, nachádzajúce sa na časti 

pozemkov - časť CKN parc.č.2316/7 o výmere 387 m2, časť CKN parc.č.2180/260 

o výmere 33 m2, časť CKN parc.č.2180/257 o výmere 47 m2, časť CKN 

parc.č.2180/8 o výmere 86 m2 a časť CKN parc.č.2237/9 o výmere 22 m2 – t.j. spolu 

o výmere  575 m2, v k.ú. Trenčín, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina. 

 

3/ Kúpna cena:   kúpna cena predstavuje 1,- €/každý stavebný objekt 

 

4/ Podmienky zmluvy: 

- stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu previesť časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, 

parkoviská a spevnené plochy“ – úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 

Verejné osvetlenie“ a stavebný objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“ 

do vlastníctva Mesta Trenčín, kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,- €, pričom samotný 

prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

- stavebník je povinný v súlade s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zabezpečiť si 

dostatočne iné právo k pozemku  dotknutého stavbou a to formou nájomnej zmluvy 

počas doby výstavby, v súlade s článkom 8 bod 9 a)  VZN č.  12/2011 

- stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v záväznom stanovisku 

vydanom Mestom Trenčín 

 

5/ Výzva a lehota na uzatvorenie kúpnej  zmluvy:  

Vyzvať na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán 

o budúcej kúpnej zmluvy, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa vydania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia na časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská 

a spevnené plochy“ – úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a 

stavebný objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“. 

 

6/ Účel kúpy: časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská a spevnené 

plochy“ – úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a stavebný 

objekt „SO 502 Zberné stanovisko na triedený odpad“, bude zaradený do siete miestnych 

komunikácií a Mesto Trenčín prostredníctvom svojho správcu zabezpečí jeho prevádzku 

a údržbu.  

 

Odôvodnenie: 
  Ide o časť stavebného objektu „SO 501 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy“ 

– úprava vjazdu, časť stavebného objektu „SO 414 Verejné osvetlenie“ a stavebný objekt „SO 

502 Zberné stanovisko na triedený odpad“ v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Juh – Suchý 

Dub“, ktorý stavebník vybuduje na vlastné náklady a po vydaní právoplatného kolaudačného  

rozhodnutia prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín, za kúpnu cenu vo výške 1,- €.  Stavebný 
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objekt sa bude nachádzať na časti pozemkov - časť CKN parc.č.2316/7 o výmere 387 m2, 

časť CKN parc.č.2180/260 o výmere 33 m2, časť CKN parc.č.2180/257 o výmere 47 m2, časť 

CKN parc.č.2180/8 o výmere 86 m2 a časť CKN parc.č.2237/9 o výmere 22 m2 – t.j. spolu 

o výmere  575 m2, v k.ú. Trenčín a bude tvoriť súčasť miestnej komunikácie Ul. Južná. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 390 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „Úprava vonkajších plôch polyfunkčného objektu Sitka" SO - 05 Prekládka NN vedení 

na pozemku v  k.ú. Trenčín,  C-KN parc.č. 1902/1 zastavaná plocha a nádvorie o   celkovej 

výmere 5347 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

plánom č. 44566727-082/2019  a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 39 m2,  v prospech  

Západoslovenská distribučná, a.s., (žiadateľ Education Solutions, s.r.o)  

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť 

na zaťaženej nehnuteľnosti: 

- zriadenie  a uloženie elektroenergetických  zariadení  

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné   stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. 

Výška   jednorazovej   odplaty   bola   stanovená   Znaleckým   posudkom  č.   52/2019   

vyhotoveným  Ing. Miroslavom Margušom a predstavuje zaokrúhlene sumu 210,- EUR 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „Úprava vonkajších plôch polyfunkčného objektu 

Sitka“, požiadala spoločnosť Education Solutions, s.r.o. Mesto Trenčín, ako vlastníka 

dotknutého  pozemku  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 

osoby pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  v súvislosti   so   stavbou   „Úprava vonkajších 

plôch polyfunkčného objektu Sitka"  SO - 05 Prekládka NN vedení. Predmetom zriadenia 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu je 

pozemok  nachádzajúci sa v katastrálnom  území Trenčín, Ul. Bezručova v blízkosti 

polyfunkčného objektu Sitka. 

 
 

 
 

 

 

U z n e s e n i e  č. 391 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.     
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „BYTOVÉ DOMY 1-9 Za Liptovskou ul., TRENČÍN – JUH“ SO 05 – ROZVOD NN, 

v k.ú. Trenčín  C-KN parc.č. 2180/256 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 481 

m2, C-KN parc.č. 2180/257 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1573 m2, C-KN 

parc.č. 2180/475 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1364 m2, C-KN parc.č. 

2180/476 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2, C-KN parc.č. 2342/6 orná 

pôda o celkovej výmere  6 m2, C-KN parc.č. 2342/9 ostatná plocha o celkovej výmere 1099 

m2, C-KN parc.č. 2342/48 ostatná plocha o celkovej výmere 12 m2, C-KN parc.č. 2342/190 

ostatná plocha o celkovej výmere 13 m2, C-KN parc.č. 2342/191 ostatná plocha o celkovej 

výmere 13 m2, C-KN parc.č. 2342/192 ostatná plocha o celkovej výmere 13 m2, C-KN 

parc.č. 2342/193 ostatná plocha o celkovej výmere 13 m2, pričom rozsah a priebeh vecného 

bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 44566727/076/2019 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere  335 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetných 

nehnuteľnostiach : 

 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  

a jej odstránenie; 

                                                                                                       

Výška jednorazovej odplaty bola  stanovená Znaleckým posudkom č. 48/2019  vypracovaným 

znalcom Ing. Jánom Brenišinom a predstavuje sumu zaokrúhlene 2.580,- €. 

    

Odôvodnenie: 

      Dňa 29.11.2018 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným z vecného 

bremena, Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena 

a MONOLIT Slovakia, s.r.o. ako žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 180/2018,  ktorej predmetom je povinnosť budúceho povinného 

z vecného bremena uzatvoriť s budúcim oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení 

vecného bremena, a to po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho 

užívanie  stavby SO 05 – Rozvod NN. 

     Mesto Trenčín pod č.j. ÚSaŽP 2019/40475/107196/43/No vydalo dňa 23.8.2019 

Kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolilo užívanie dokončenej stavby „BYTOVÉ DOMY 1-9 

Za Liptovskou ul., TRENČÍN – JUH“ SO 05 –  ROZVOD NN,  ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03.09.2019.    

   Uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zrušená Zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 180/2018 uzatvorená dňa 29.11.2018.   

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

U z n e s e n i e  č. 392 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín   v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „ ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 

– 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska 

Teplá), SO 29-35-36 – Žst. Zlatovce, preložka vedenia NN ul. Brnianska, Bratislavská, 

k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 663/7 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 351 

m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený GP č. HA 29-35-36/2016 

a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 5 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, 

a.s. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej 

nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  

a jej odstránenie; 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 61/2017  vyhotoveným  

Ing. Františkom Nekorancom  a  predstavuje sumu  151,03 €. 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III etapa 

(úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“, stavebný objekt SO 29-35-36 – Žst. Zlatovce, preložka 

vedenia NN ul. Brnianska, Bratislavská, 

Železnice SR  požiadali Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutej   nehnuteľnosti  o uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s..  

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je  

pozemok  nachádzajúci sa v katastrálnom  území Hanzliková v mieste výstavby objektov 

verejne - prospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 

Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.“  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 393 

k Návrhu  na zriadenie odplatného vecného bremena na  pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta Trenčín   v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.      

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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s c h v a ľ u j e  

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „IBV Ľudovíta Stárka“ na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí  - VN prípojky - 

na pozemkoch v k.ú. Zlatovce, na C-KN parc.č. 189 a C-KN parc.č.202/2 zapísané na LV 

č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného bremena 

je vyznačený Geometrickým plánom č.46596399-84/2019 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 409 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (investor: DOTON, s.r.o.)  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 

strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení 

a ich odstránenie; 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 183/2019 vyhotoveným 

Ing. Andrejom Gálikom a predstavuje sumu 4550,00 €. 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „IBV Ľudovíta Stárka“ požiadala spoločnosť 

DOTON, s.r.o. ako investor stavby Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena. 

Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú 

pozemky  v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 189 a C-KN parc.č.202/2, pričom rozsah a priebeh 

vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.46596399-84/2019 a vzťahuje sa na 

časť pozemkov o výmere 409 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., platiteľ 

DOTON, s.r.o. 

Vzhľadom k tomu, že na pozemok CKN parc.č. 202/2 je uzatvorená medzi Mestom Trenčín 

ako prenajímateľom a Slovenským zväzom záhradkárov – Základnou organizáciou 15-35 

„Odeva“ Trenčín ako nájomcom Nájomná zmluva č. 48/2008 zo dňa 27.02.2009 v znení jej 

dodatkov, za účelom užívania pozemku ako záhradiek, je potrebné vybudovanie VN prípojky 

cez predmetný pozemok realizovať v čase mimo vegetačného obdobia, t.j. od 01.10.2019 do 

31.03.2020, po predchádzajúcej dohode s predsedom Slovenského zväzu záhradkárov. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                           

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín   v prospech vlastníka pozemku C-KN parc.č.873/84.     

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   
 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou 

„Vstup na pozemok a nový most ponad potok Trenčín-Záblatie“ na pozemku v k.ú. Záblatie, 

spočívajúceho v práve stavby – vybudovanie mosta, na E-KN parc.č. 182 zapísanej na LV č. 

1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 
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vyznačený geometrickým plánom č. 41373006-52-19 a vzťahuje sa na časť pozemku 

o výmere 83 m2, v prospech vlastníka pozemku C-KN parc.č.873/84 in rem (vlastník Jana 

Cingeľová). 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť 

na zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) zriadenie, uloženie a existenciu premostenia  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  

a akékoľvek iné stavebné úpravy premostenia a jeho odstránenie 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným 

   

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 257/2019 vyhotoveným 

Ing. Ladislavom Horným a predstavuje sumu  830,- €.  

 

Odôvodnenie: 

Vlastník pozemku C-KN parc.č.873/84 – Jana Cingeľová, ako investor stavby, 

požiadala Mesto Trenčín o zriadenie odplatného vecného bremena, a to v súvislosti s 

realizáciou stavby „Vstup na pozemok a nový most ponad potok Trenčín-Záblatie“. 

Predmetom zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve stavby – vybudovanie 

mosta, je pozemok v k.ú. Záblatie, E-KN parc.č. 182 zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom č. 41373006-52-19 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 83 m2. 

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom Trenčín, 

ako povinným z vecného bremena a Jana Cingeľová ako oprávneným z vecného bremena.  

 

 
 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na kúpu stavebného objektu od investora E-RAN Property, s.r.o. do 

vlastníctva  Mesta Trenčín. 

                 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

kúpu časti  stavebného objektu „SO 301 Parkoviská a spevnené plochy“, výstavba 

vjazdov a chodníka na Ul. Legionárska, v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný objekt 

Dominum v Trenčíne“ do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín na 

časti  pozemkov C-KN parc.č. 765/1 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 70 m2 a C-KN 

parc.č. 3340 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 134 m2,  zapísaných na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  od investora   E-RAN Property, s.r.o., za účelom 

zabezpečenia jeho správy a údržby, za kúpnu cenu vo výške 1,- €. 

 

Mesto Trenčín, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal pod 

č.j. ÚSaŽP 2018/39674/118663/4/No  dňa 29.10.2018 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu 
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„Polyfunkčný objekt Dominum v Trenčíne SO 301 Parkoviská a spevnené plochy“, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2018 

 

Celková kúpna cena predstavuje .....................................................................................1,- €. 

 

Odôvodnenie:  
    Medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom a spoločnosťou E-RAN Property, s.r.o. 

ako nájomcom, bola dňa 08.07.2016 uzatvorená Nájomná zmluva č. 15/2016 a dňa 

19.08.2016 Nájomná zmluva č. 21/2016 , ktorých predmetom bol prenájom pozemkov v k.ú. 

Trenčín  časť C-KN parc.č. 765/1 a časť C-KN parc.č. 3340 o celkovej výmere 204 m2, za 

účelom výstavby vjazdov a chodníkov k polyfunkčnému objektu Dominum v súvislosti 

s realizáciou stavby ,,Polyfunkčný objekt Dominum v Trenčíne SO 301 Parkoviská 

a spevnené plochy“, s podmienkou jeho prevedenia do vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu 

cenu vo výške 1,- €, po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré povolí 

užívanie stavebného objektu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                         

k Návrhu na kúpu stavebných objektov do vlastníctva  Mesta Trenčín  od ELHOLM, 

s.r.o.    

             

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

kúpu časti stavebného objektu „Parkovisko pod mostom Rozmarínová ulica, 

Trenčín“, chodníkov,  deliacich ostrovčekov a nasvietenie prechodu pre chodcov  do 

vlastníctva Mesta Trenčín, od investora ELHOLM, s.r.o.,  za účelom zabezpečenia ich 

správy a údržby, za kúpnu cenu vo výške 1,- €/ za každý stavebný objekt   nasledovne : 

- stavba chodníka  nachádzajúca sa na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 182/3 

zastavaná plocha o výmere 22 m2, C-KN parc.č. 182/5 zastavaná plocha o výmere 9 

m2, C-KN parc.č. 182/6 zastavaná plocha o výmere 17 m2, C-KN parc.č. 3243/1 

zastavaná plocha o výmere 57 m2, C-KN parc.č. 3243/9 zastavaná plocha o výmere 9 

m2, časť C-KN parc.č. 189/3 zastavaná plocha o výmere 19 m2 vo vlastníctve Mesta 

Trenčín  

- stavba chodníka vrátane zábradlia o výmere 138 m2 a deliaceho  ostrovčeka 

o výmere 26 m2  nachádzajúca sa na časti pozemku C-KN parc.č. 3228/3,   vo 

vlastníctve SR – Slovenská správa ciest  

- časť SO 03.1 Prekládka verejného osvetlenia  - 2 ks verejného osvetlenia – 

nasvietenie prechodu pre chodcov, nachádzajúceho sa na pozemku C-KN parc.č. 

3228/3 vo vlastníctve SR – Slovenská správa ciest  

   

Mesto Trenčín, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal pod č.j. 

ÚSaŽP 2019/33330/14147/6/No Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Parkovisko pod mostom 

Rozmarínová ulica, Trenčín“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.4.2019. 
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Celková kúpna cena predstavuje .....................................................................................3,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 16.6.2017 bola uzatvorená medzi  Mestom Trenčín ako prenajímateľom 

a ELHOLM, s.r.o. ako nájomcom Nájomná zmluva č. 8/2017, ktorej predmetom bol prenájom 

pozemkov C-KN parc.č. 182/3, C-KN parc.č. 3243/1, C-KN parc.č. 189/2 a C-KN parc.č. 

3267/7 v k.ú. Trenčín, za účelom rozšírenia komunikácie, rekonštrukcie a prekládky chodníka 

na Rozmarínovej ulici  v Trenčíne v súvislosti so stavbou „Parkovisko pod mostom 

Rozmarínova ulica, TRENČÍN“. V zmysle článku V. ods. 4/ Nájomnej zmluvy č.8/2017  sa 

nájomca zaviazal, že po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutie, ktoré povolí 

užívanie chodníka na Rozmarínovej ul. v Trenčíne, prevedie tento stavebný objekt do 

vlastníctva Mesta Trenčín. Útvar mobility MsÚ v Trenčíne odporučil prevziať do majetku 

mesta Trenčín aj chodník vrátane zábradlia, deliaci ostrovček a nasvietenie prechodu pre 

chodcov   nachádzajúce sa na pozemku vo vlastníctve SR – Slovenskej správy ciest.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1221 bod I. písm a/, b/ zo dňa 

24.1.2018. 

                

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  m e n í  

 

s účinnosťou od 11.12.2019 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1221 bod I. písm. a/, b/  zo 

dňa 24.1.2018, ktorým MsZ v Trenčíne 

 

 

I. 
 

a/  u r č i l o    

   

uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej  zmluve podľa § 9a ods. 8. písm.e) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. nasledovne: 

 

1/ Zmluvné strany:  

Budúca zmluvná strana 1/ : Mesto Trenčín 

Budúca zmluvná strana 2/ :  Ing. Erik Pavlis 

 

2/ Predmet zmluvy: záväzok zmluvných strán zameniť nehnuteľnosti – pozemky nasledovne  

- pozemok novovytvorená CKN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, 

v k.ú. Trenčín, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1675/1 

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

    

za  
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- pozemky  C-KN parc.č. 1414/8 ostatná plocha o výmere  76 m2 a C-KN parc.č. 

1414/7 ostatná plocha o výmere 235 m2, v k.ú. Trenčín  zapísané na LV č. 10048 ako 

vlastník Ing. Erik Pavlis v podiele 1/1-ina 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 629/71 zastavaná plocha o výmere 734 m2, 

v k.ú. Kubrá,  odčlenená geometrickým plánom z pôvodných C-KN parc.č., 629/70 

a 629/71 zapísaných na LV č. 4471 ako vlastník  Ing. Erik Pavlis v podiele 1/1-ina 

      Celková výmera pozemkov predstavuje 1045 m2 

      

 

3/ Finančné vyrovnanie : rozdiel vo výmerách pozemkov 734 m2 bude realizovaný 

finančným vyrovnaním vo výške 30,- €/m2 v prospech Ing. Erika Pavlisa. Celková výška 

finančného vyrovnania predstavuje 22.020,- €. Finančné vyrovnanie vo výške  22.020,- € 

v prospech Ing. Erika Pavlisa bude uhradené po vydaní právoplatného územného rozhodnutia 

na stavbu „Prepojenie ulíc Opatovská  - Armádna“, najneskôr však do 1 roku od podpisu 

riadnej zámennej zmluvy. 

  

 

4/ Lehota na uzatvorenie zámennej zmluvy : do 30 dní odo dňa vydania právoplatného 

rozhodnutia o vyňatí  pozemku C-KN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, 

v k.ú,. Trenčín z lesného pôdneho fondu, najneskôr však do termínu 31.12.2019.   

 

6/ Účel zámeny :  pre Mesto Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov pod 

budúcou  komunikáciou 

pre Ing. Erika Pavlisa – vybudovanie záhrady – ovocného sadu pri 

rodinnom   dome  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

Odôvodnenie: 
      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.09.2016 schválilo 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve, ktorej predmetom bola zámena pozemkov 

v k.ú. Trenčín nachádzajúcich sa pri výstavisku EXPO CENTER a pozemkov v k.u. Kubra 

nachádzajúcich sa pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom vo vlastníctve Ing. Erika 

Pavlisa, za pozemok v k.ú. Trenčín, nachádzajúci sa na Partizánskej ulici vo vlastníctve Mesta 

Trenčín.      Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie „Prepojenie ulíc Opatovská  - 

Armádna“,  bola z pôvodných pozemkov C-KN parc.č. 629/70 a 629/71 odčlenená  

geometrickým plánom  nová parcela C-KN parc.č. 629/71, na ktorej bude umiestnená časť 

predmetnej stavby, teda znížila sa výmera pôvodne  zamieňaných pozemkov, čím sa znížilo 

o finančné vyrovnanie v prospech Ing. Erika Pavlisa.  Zámena nehnuteľností sa bude 

realizovať na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši skutočný záber 

potrebných pozemkov na realizáciu investičnej akcie Mesta Trenčín.        

 

 

b/  s c h v á l i l o   

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej  zmluve podľa § 9a ods. 8. písm.e) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. nasledovne: 
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1/ Zmluvné strany:  

Budúca zmluvná strana 1/ : Mesto Trenčín 

Budúca zmluvná strana 2/ :  Ing. Erik Pavlis 

 

2/ Predmet zmluvy: záväzok zmluvných strán zameniť nehnuteľnosti – pozemky nasledovne  

- pozemok novovytvorená CKN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, 

v k.ú. Trenčín, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1675/1 

zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

    

za  

 

- pozemky  C-KN parc.č. 1414/8 ostatná plocha o výmere  76 m2 a C-KN parc.č. 

1414/7 ostatná plocha o výmere 235 m2, v k.ú. Trenčín  zapísané na LV č. 10048 ako 

vlastník Ing. Erik Pavlis v podiele 1/1-ina 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 629/71 zastavaná plocha o výmere 734 m2, 

v k.ú. Kubrá,  odčlenená geometrickým plánom z pôvodných C-KN parc.č., 629/70 

a 629/71 zapísaných na LV č. 4471 ako vlastník  Ing. Erik Pavlis v podiele 1/1-ina 

      Celková výmera pozemkov predstavuje 1045 m2 

      

 

3/ Finančné vyrovnanie : rozdiel vo výmerách pozemkov 734 m2 bude realizovaný 

finančným vyrovnaním vo výške 30,- €/m2 v prospech Ing. Erika Pavlisa. Celková výška 

finančného vyrovnania predstavuje 22.020,- €. Finančné vyrovnanie vo výške  22.020,- € 

v prospech Ing. Erika Pavlisa bude uhradené po vydaní právoplatného územného rozhodnutia 

na stavbu „Prepojenie ulíc Opatovská  - Armádna“, najneskôr však do 1 roku od podpisu 

riadnej zámennej zmluvy. 

  

 

4/ Lehota na uzatvorenie zámennej zmluvy : do 30 dní odo dňa vydania právoplatného 

rozhodnutia o vyňatí  pozemku C-KN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, 

v k.ú,. Trenčín z lesného pôdneho fondu, najneskôr však do termínu 31.12.2019.   

 

6/ Účel zámeny :  pre Mesto Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov pod 

budúcou komunikáciou 

pre Ing. Erika Pavlisa – vybudovanie záhrady – ovocného sadu pri 

rodinnom    dome  

 

 

Zmena sa týka :  ods. 4/ Lehota na uzatvorenie zámennej zmluvy  sa nahrádza  

nasledovným textom:    

 

4/ Lehota na uzatvorenie zámennej zmluvy : do 30 dní odo dňa vydania právoplatného 

rozhodnutia o vyňatí  pozemku C-KN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, 

v k.ú,. Trenčín z lesného pôdneho fondu, najneskôr však do termínu 31.12.2021.   

 

Odôvodnenie: 

     Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha proces prípravy zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Trenčín, navrhujeme predĺženie lehoty na uzatvorenie riadnej 

zámennej zmluvy tak, ako je uvedené v návrhu na zmenu uznesenia. 
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U z n e s e n i e  č. 398                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 422 v časti 1/ a  2/  zo dňa 

17.02.2016.    

             

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  m e n í  

 

s účinnosťou od 01.01.2020 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 422 v časti 1/ a v časti 2/ zo 

dňa 17.02.2016, ktorým MsZ v Trenčíne 

 

1.  u r č i l o   

 

prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 20 v dome so súpisným číslom 1107, 

orientačným číslom  17, na ulici  Soblahovská  v Trenčíne  pre nájomcov  Pavol Oravec 

a manž. Tatiana Oravcová na  dobu neurčitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  

dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená,  za cenu regulovaného nájmu 55,87 €/mesiac.  

Nájomca má predkupné právo podľa § 16 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Odôvodnenie:  

 Mesto Trenčín v súčasnej dobe realizuje podľa zákona č. 261/2011 Z.z. v znení 

neskorších predpisov kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov, pretože má povinnosť 

poskytnúť bytovú náhradu nájomcom, ktorým boli vypovedané nájomné vzťahy k bytom 

v zmysle zákona č.  260/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov. Celkovo by malo mesto 

obstarať 27 náhradných nájomných bytov, zatiaľ je v rôznom štádiu príprav odkúpenie 15 

náhradných nájomných bytov. 

 V zmysle § 2 Opatrenia Ministerstva financií SR o regulácii cien nájomného môže 

mesto určiť maximálnu cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho 

rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov vo výške  5 

% z obstarávacej ceny bytu (v tomto prípade by to bolo 308,08 € mesačne). Po prerokovaní 

vo Finančnej a majetkovej komisii MsZ dňa 29.10.2015 navrhujeme výšku nájomného určiť 

vo výške 1,- € + skutočné náklady, ktoré bude mesto za tento byt uhrádzať. 

      Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy sú uvedené v § 13 zákona č. 260/2011 Z.z. 

o ukončení  a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších 

predpisov. Nájomná zmluva bude s nájomcom uzatvorená až po nadobudnutí predmetného 

bytu do vlastníctva Mesta Trenčín a odovzdaní a prevzatí bytu medzi predávajúcim a Mestom 

Trenčín ako kupujúcim. 

 

V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom 

ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy 

považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v á l i l o   

 

prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 20 v dome so súpisným číslom 1107, 

orientačným číslom  17, na ulici  Soblahovská  v Trenčíne  pre nájomcov  Pavol Oravec 
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a manž. Tatiana Oravcová na  dobu neurčitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  

dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená,  za cenu regulovaného nájmu 55,87 €/mesiac.  

Nájomca má predkupné právo podľa § 16 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje .......................................................................  670,44 €. 

  

 

Zmena sa týka:  
 

1. zvýšenia ceny regulovaného nájmu zo 55,87 € na 65,99 €/mesiac 

2. zvýšenia celkového ročného nájomného z 670,44 € na 791,88 € 

 

 

Odôvodnenie:  
Správca bytového domu doručil dňa 20.11.2019 Mestu Trenčín predpis zálohových 

platieb na predmetný byt, kde sa navýšili položky predpisu, a to: fond prevádzky, údržby a 

opráv zo sumy 45,50€ na sumu 53,08 €, odmena zástupcovi vlastníkov bytov (koordinátorovi) 

zo sumy 2,00 € na sumu 4,03€ a odvod z odmeny na sociálne a zdravotné zabezpečenie zo 

sumy 0,58 € na sumu 1,16 €, a tieto položky tvoria skutočný náklad, ktorý mesto uhrádza. 

Výška regulovaného nájomného je určená vo výške 1,00 € + skutočný náklad, ktorý bude 

mesto za tento byt uhrádzať a na základe tejto skutočnosti je potrebné zmeniť uznesenie tak 

ako je predložené v návrhu. V zmysle uznesenia bude vypracovaný dodatok k zmluve 

o nájme bytu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na kúpu  nehnuteľného majetku do vlastníctva  Mesta Trenčín od SR – 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.    

             

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov : 

 

v k.ú. Trenčín 

- C-KN parc.č. 1560/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 

- C-KN parc.č. 1560/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 

- C-KN parc.č. 1560/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2 

zapísaných na LV č. 2427 

 

v k.ú. Zamarovce 

- C-KN parc.č. 1075/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 

zapísaného na LV č. 425 
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od vlastníka Slovenská republika, v mene ktorej koná správca SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu nového  letného kúpaliska na Ostrove, za 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 36,- €/m2 (vrátane DPH) 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................   7.956,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky, ktorú sú  súčasťou areálu nového  letného kúpaliska  na Ostrove. 

Podkladom pre stanovenie výšky kúpnej ceny  boli Znalecký posudok č. 82/2018 zo dňa 

9.5.2018 a Znalecký posudok č. 83/2018 zo dňa 9.5.2018 vyhotovené znalcom Ing. Slávkou 

Burzalovou a interný predpis SVP š.p..     

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve  Mesta Trenčín, v správe MHSL, 

m.r.o., Trenčín  podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v z.n.p.  pre 

Mária Zemanovičová a Anton Ježík. 

               

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

prenájom  pozemku v k. ú. Soblahov, časť C-KN parc. č. 3517/4 lesný pozemok 

o výmere 178 m2 , zapísaného na LV č. 2950 ako vlastník Mesto Trenčín, v podiele 1/1-ina 

v správe MHSL, m.r.o., Trenčín,   pre Mária Zemanovičová a Anton Ježík,  za  účelom  

dočasného užívania priľahlého pozemku k rekreačnej chate, súpisné číslo 639, nachádzajúcej 

sa na pozemku E-KN parc.č. 3517/7 zastavaná plocha a nádvorie,  na dobu neurčitú, 

s účinnosťou od 1.1.2020 za  cenu nájmu 0,15 €/m2 ročne 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje ......................................................................26,70 €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok v k.ú. Soblahov, ktorý je priľahlým pozemkom k chate vo vlastníctve 

nájomcu a  slúži ako vjazd a manipulačný priestor. Noví vlastníci nehnuteľnosti požiadali 

o prenájom pozemku užívaného predchádzajúcim vlastníkom chaty, ktorý vypovedal nájomnú 

zmluvu s MHSL, m.r.o., Trenčín k 31.12.2019.  

Prenájom bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

vrátane priľahlej plochy, ktorá  svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou. 
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U z n e s e n i e  č. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., 

IČO: 36 324 051. 

               

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku – nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín  v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidovaný 

v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na 

liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, 

obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., 

IČO: 36 324 051 a to:  

- priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 15,39 

m², č. 60 o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 m², č. 

63 o výmere 15,39 m², VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o výmere 

12,00 m²) a skladové priestory na poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 

o výmere 5,13 m², č. 73 o výmere 6,44 m²)  

- priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na 

organizovanie a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

(šatne pre športovcov na prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  

m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², 

sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 o výmere 32,92  m², zadný 

vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  m², vodoliečba č. 

37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box č.1, č.2, 

č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²) 

- ďalej nebytové priestory, ktoré užíva HK Dukla, a.s. spoločne s HK Dukla, n.o. na 

základe spoločnej dohody a to konkrétne miestnosti: č. 5a-šatňa o výmere 13,64 

m², č.-5b-šatňa o výmere 18,60 m², č.6-posilňovňa o výmere 71,55 m², č. 11-techn. 

priestory o výmere 12,60 m², č. 19-brúsiareň o výmere 17,36 m², č. 58-zasadačka 

o výmere 68,89 m² a č. 59-kancelária o výmere 15,39 m²  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto 

zmluvy. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 
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nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory .  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín 

nachádzajúceho sa v pravom rohu pod tribúnou na státie v objekte Zimného štadióna 

Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na 

pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 

1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, 

k. ú. Trenčín, evidovaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 

Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre 

katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín pre: Hokejový klub 

DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36 324 051 a to:  

-  priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 

15,39 m², č. 60 o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 

m², č. 63 o výmere 15,39 m², VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 

o výmere 12,00 m²) a skladové priestory na poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 

m², č. 70 o výmere 5,13 m², č. 73 o výmere 6,44 m²)  

- priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na 

organizovanie a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

(šatne pre športovcov na prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  

m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², 

sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 o výmere 32,92  m², zadný 

vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  m², vodoliečba č. 

37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box č.1, č.2, 

č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²) 

- ďalej nebytové priestory, ktoré užíva HK Dukla, a.s. spoločne s HK Dukla, n.o. na 

základe spoločnej dohody a to konkrétne miestnosti: č. 5a-šatňa o výmere 13,64 

m², č.-5b-šatňa o výmere 18,60 m², č.6-posilňovňa o výmere 71,55 m², č. 11-techn. 

priestory o výmere 12,60 m², č. 19-brúsiareň o výmere 17,36 m², č. 58-zasadačka 

o výmere 68,89 m² a č. 59-kancelária o výmere 15,39 m²  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto 

zmluvy. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory. 
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U z n e s e n i e  č. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 

36 324 051.     

             

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: Hokejový klub DUKLA 

Trenčín a.s., IČO: 36 324 051 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna, v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu,  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku -  nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36 324 051 za účelom 

poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, 
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tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna, v rozsahu podľa 

dohodnutého časového harmonogramu,  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto 

zmluvy. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., 

IČO: 36 324 051. 

                

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

  s c h v a ľ u j e  

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  vo 

vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné 

číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 

1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 

1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, 

vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín do nájmu pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36 324 051 za 

účelom nájmu reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch 

a plochách na to určených v objekte zimného štadióna,  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájomné v období od 01.01.2020 do 

31.03.2020 vo výške 142,86/1 mesiac, od 01.04.2020 do 31.08.2020 vo výške 1,00 € 

a v období od 01.09.2020 do 31.12.2020 vo výške 142,86 € /1 mesiac 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 
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nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138ú1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku -  nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom nájmu 

reklamných plôch umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch a plochách na 

to určených v objekte zimného štadióna, 

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájomné v období od 01.01.2020 do 

31.03.2020 vo výške 142,86/1 mesiac, od 01.04.2020 do 31.08.2020 vo výške 1,00 € 

a v období od 01.09.2020 do 31.12.2020 vo výške 142,86 € /1 mesiac. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

   

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k Návrhu  na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., 

IČO 36 119 300. 

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

  

s c h v a ľ u j e  

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 
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v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: Hokejový klub DUKLA 

Trenčín n.o., IČO 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 8a o výmere 

5,85 m², č. 9  o výmere 19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², 

č. 17 o výmere 40,50 m², č. 18 o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 

o výmere 16,12 m², č. 23 o výmere 74,40 m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 

m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 o výmere 12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na 

poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 53 o výmere 15,39 m², č. 54 

o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 m², sklad č. 68 

o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m², fitnes o výmere 66,0 m². Ďalej nebytové 

priestory, ktoré užíva HK Dukla, n.o. spoločne s HK Dukla, a.s. na základe spoločnej 

dohody a to konkrétne miestnosti: č 5a – šatňa o výmere 18,60 m², č. 6 – posilňovňa 

o výmere 71,55 m², č. 11 – techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19 – brúsiareň 

o výmere 17,36 m², č. 58 – zasadačka o výmere 68,89 m² a č. 59 – kancelária 

o výmere 15,39 m² 

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020.  Nájomca je povinný uhradiť za 

prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania 

tejto zmluvy 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300 a to na prízemí: 

šatne pre športovcov č. 8a o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 19,35 m², č. 14 o výmere 

35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 17 o výmere 40,50 m², č. 18 o výmere 55,80 m², 

č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², č. 23 o výmere 74,40 m², sociálne 

priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 o výmere 12,60 m², 

č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 53 

o výmere 15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 

o výmere 15,39 m², sklad č. 68 o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m². Ďalej 
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nebytové priestory, ktoré užíva HK Dukla, n.o. spoločne s HK Dukla, a.s. na základe 

spoločnej dohody ato konkrétne miestnosti: č 5a – šatňa o výmere 18,60 m², č. 6 – 

posilňovňa o výmere 71,55 m², č. 11 – techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19 – 

brusiareň o výmere 17,36 m², č. 58 – zasadačka o výmere 68,89 m² a č. 59 – 

kancelária o výmere 15,39 m² 

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť  za 

prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania 

tejto zmluvy. 

  

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  
     

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 405 

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., 

IČO 36 119 300.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e  

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: Hokejový klub DUKLA 

Trenčín n.o., IČO 36 119 300  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov - striedačky, tribúny, šatne, sociálne priestory a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, 

 na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
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Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku -  nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36 119 300  za účelom 

poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, tribúny, 

šatne, sociálne priestory a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa 

dohodnutého časového harmonogramu,  

na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy.  

 

O d ô v o d n e n i e :  

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 406 

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Kraso Trenčín, IČO: 42 148 723.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e    

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 
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1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: Kraso Trenčín so 

sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 42 148 

723  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna 

v rozsahu dohodnutého časového harmonogramu, 

na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za 

prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania 

zmluvy  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 

91101 Trenčín, IČO: 42148723  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu dohodnutého časového harmonogramu, 

na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za 

prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania 

zmluvy. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory.  
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U z n e s e n i e  č. 407 

k Návrhu na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre FRYSLA Slovakia, s.r.o., 

Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 35 816 937.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e    

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: FRYSLA Slovakia, 

s.r.o., Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 35 816 937 za účelom poskytovania 

ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne 

zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa dohodnutého 

časového harmonogramu, 

na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory, hrá Európsku univerzitnú hokejovú ligu a Mesto Trenčín má  záujem podporovať 

činnosť univerzitného hokejového klubu Gladiators Trenčín. 

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: FRYSLA Slovakia, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 
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35 816 937 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna 

v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, 

na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť za 

prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania 

tejto zmluvy. 

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa hore uvedeného návrhu, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové 

priestory, hrá Európsku univerzitnú hokejovú ligu a Mesto Trenčín má  záujem podporovať 

činnosť univerzitného hokejového klubu Gladiators Trenčín. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 408 

Návrh na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre VS Trade s.r.o., Gen. Svobodu 2755/3, 

911 08 Trenčín, IČO: 52 735 842.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e    

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom III. Ods. 5 písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

vo vlastníctve mesta Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v 

Trenčíne súpisné číslo 1705, postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 

1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 

1553/118, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované 

v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra 

Trenčín na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne 

územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín do nájmu pre: VS Trade s.r.o., Gen. 

Svobodu 2755/3, 911 08 Trenčín, IČO: 52 735 842 za účelom prevádzkovania 

bufetu – tribúna D /rožný bufet/, ktorého užívanie predstavuje sumu 255,- €/akcia na 

dobu neurčitú od 01.01.2020  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
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zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý pod hlavičkou JOB METAL 

Slovakia s.r.o., IČO: 43 977 855 v súčasnosti predmetné nebytové priestory prevádzkuje. 

 

1) v zmysle § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  vo vlastníctve mesta 

Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte 

Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne súpisné číslo 1705, 

postaveného na pozemkoch s parc. č. 1553/ 55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 

1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120, 1553/121, 

1553/122, 1553/142, k. ú. Trenčín, evidované v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín na liste vlastníctva č. 1, 

s výnimkou tepelných zariadení pre katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres 

Trenčín pre: VS Trade s.r.o., Gen. Svobodu 2755/3, 911 08 Trenčín, IČO: 52 735 

842 za účelom prevádzkovania bufetu – tribúna D /rožný bufet/, ktorého užívanie 

predstavuje sumu 255,- €/akcia na dobu neurčitú od 01.01.2020.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý pod hlavičkou JOB METAL 

Slovakia s.r.o., IČO: 43 977 855 v súčasnosti predmetné nebytové priestory prevádzkuje. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 409 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s článkom 6  bod 4. VZN č. 

14/2008   Východná 6690/33, Veľkomoravská 2839/17.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e    

 

1/  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 

neskorších  predpisov a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 

45 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne 

pre nájomcu Ján Medo na dobu určitú – odo dňa 01.02.2020 do 31.01.2023, za cenu 

regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac, s tým, že v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva 

jedenkrát opakovane uzatvorená, na dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na 

dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že 

jednou z podmienok opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že 

s nájomcom nebola opakovane uzatvorená nájomná zmluva bezprostredne po ukončení 
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zmluvy). O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať 

nájomcu minimálne štyri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................................    1.194,24 €. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek na ulici Východná 6690/31 a 

33, ktoré boli nadobudnuté za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa v § 12, ods. 3  a ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z. 

 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje štyri a pol násobok 

životného minima, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu, 

- nepoškodil a neznehodnotil byt vo vlastníctve mesta a 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu. 

 

      V zmysle článku 6 bod 4. VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 

predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 

vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 410 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s článkom 6  bod 4. VZN č. 

14/2008   Východná 6690/33, Veľkomoravská 2839/17.    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e    

 

2/  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 

neskorších  predpisov a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 

9 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici Veľkomoravská  

v Trenčíne  pre nájomcu Janka Horníčková na  dobu určitú – 3 roky, odo dňa účinnosti 

zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 129,44 €/mesiac, v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 1399 zo dňa 30.05.2018, s tým, že v súlade s § 12 ods. 3 zákona 

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná 

zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa 

uvádza, že jednou z podmienok opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že 

s nájomcom nebola opakovane uzatvorená nájomná zmluva bezprostredne po ukončení 
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zmluvy). O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať 

nájomcu minimálne štyri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu.  

 

Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po: 

- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a 

- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ 

evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 6 bod 2. písm. c/ VZN č. 

14/2008.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................................    1.553,28 €. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 74 bytových jednotiek  na ulici Veľkomoravská s. č. 

2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, ktoré boli nadobudnuté za podpory ŠFRB a dotácie 

z Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou 

zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho 6-mesačného nájomného 

ustanoveného podľa osobitného predpisu. 

 

Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem žiadateľa, neprevyšuje trojnásobok 

životného minima. 

 

V zmysle článku 6 bod 4. VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom 

ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy 

považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 411 

k Návrhu na uzatvorenie  zmluvy  o nájme bytu  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a v súlade s článkom 6  bod 4. VZN č. 

14/2008   Východná 6690/33, Veľkomoravská 2839/17.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e    

 

3/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 

neskorších  predpisov a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 

24 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici Veľkomoravská 

v Trenčíne  pre nájomcu Ing. Katarína Hložová na  dobu určitú – 3 roky, odo dňa účinnosti 

zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 89,25 €/mesiac, v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č.84 zo dňa 13.03.2019, s tým, že v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 
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443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná 

zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa 

uvádza, že jednou z podmienok opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že 

s nájomcom nebola opakovane uzatvorená nájomná zmluva bezprostredne po ukončení 

zmluvy). O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať 

nájomcu minimálne štyri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. 

 

Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po: 

- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a 

- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ 

evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 6 bod 2. písm. c/ VZN č. 

14/2008.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................................    1.071,00 €. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 74 bytových jednotiek  na ulici Veľkomoravská s. č. 

2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, ktoré boli nadobudnuté za podpory ŠFRB a dotácie 

z Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou 

zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho 6-mesačného nájomného 

ustanoveného podľa osobitného predpisu. 

 

Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem žiadateľa, neprevyšuje štvornásobok 

životného minima. 

 

V zmysle článku 6 bod 4. VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom 

ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy 

považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 412 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 38/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Trenčín.     

     

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e    

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 38/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín, 

ktoré tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Schválené pozmeňujúce návrhy sú už zapracované 

v texte uznesenia. 
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                  Príloha  

 

Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa  § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 7 ods.4 zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 38/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
 

1.V článku 4 ods.5 znie: 

„5. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že činnosť na ktorú alebo v súvislosti s ktorou 

o poskytnutie dotácie žiada vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok alebo že je 

právnym nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. Táto povinnosť sa nevzťahuje na 

žiadateľa o poskytovanie dotácie na aktivity v oblasti mládeže.“ 

 

2.V článku 5 ods.1 znie: 

„1.Dotácie podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a c) tohto VZN sa poskytujú na základe elektronickej 

žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom sa 

v systéme e-grant na webovej stránke https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle. Žiadosť  

musí obsahovať: 

a) presné  označenie oprávneného  subjektu v súlade s označením na výpise z príslušného 

registra /najmä názov, IČO, sídlo/miesto podnikania) 

b) bankové spojenie, číslo účtu, 

c) podrobné uvedenie účelu použitia, 

d) celkové náklady potrebné na krytie účelu použitia, 

e) účasť  ďalších  subjektov  na  financovaní  (vecné alebo finančné plnenie), 

f)  odôvodnenie žiadosti,  

g) forma prezentácie mesta  pri poskytnutí dotácie, 

h) ďalšie aktivity žiadateľa o dotáciu (referencie), 

i)  doterajšia činnosť  žiadateľa v  prospech rozvoja  mesta, 

j)  doklady preukazujúce oprávnenie osoby, uvedenej  ako štatutárny zástupca, konať v mene 

organizácie, ak tieto mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 

správy1) 

k) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú  

alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt 

minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. 

Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy.1) Doklad podľa písm.k) nepredkladá žiadateľ, ktorý 

žiada o poskytnutie dotácie na aktivity v oblasti mládeže. 

l) čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá voči mestu alebo 

voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom žiadne záväzky po lehote 

splatnosti, 
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V prípade žiadostí o dotáciu podľa čl. 2 ods. 3 písm. b) tohto VZN platí, že žiadosť nemusí 

byť predložená na predpísanom formulári (príloha č. 9 tohto VZN), žiadosť však musí 

obsahovať: 

a) presné  označenie oprávneného  subjektu v súlade s označením na výpise z príslušného 

registra /najmä názov, IČO, sídlo/miesto podnikania) 

b) bankové spojenie, číslo účtu, 

c) podrobné uvedenie účelu použitia, 

d) celkové náklady potrebné na krytie účelu použitia, 

e) účasť  ďalších  subjektov  na  financovaní  (vecné alebo finančné plnenie), 

f)  odôvodnenie žiadosti,  

g) forma prezentácie mesta  pri poskytnutí dotácie, 

h) ďalšie aktivity žiadateľa o dotáciu (referencie), 

i)  doterajšia činnosť  žiadateľa v  prospech rozvoja  mesta, 

j) čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá voči mestu alebo 

voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom žiadne záväzky po lehote 

splatnosti, 

k) návrh na rozdelenie dotácie na splátky (článok 8 ods. 3).“  

 

3.V článku 5 ods.2 znie: 

„2.Pri podávaní žiadostí je rozhodujúci dátum odoslania žiadosti prostredníctvom 

elektronického systému e-grant. Neúplne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných 

príloh nebude akceptovaná. Všetky dokumenty  tvoriace obsah žiadosti vrátane príloh  musia 

byť predložené  elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí  žiadateľ vyhotoviť 

z originálu alebo z úradne osvedčenej fotokópie originálu dokumentu. V  prípade pochybnosti 

o autenticite alebo nepozmenení elektronicky predloženého dokladu garant dotácie je 

oprávnený požadovať od žiadateľa predloženie listinnej formy originálu alebo úradne 

osvedčenej fotokópie dokumentu. V prípade žiadostí o dotáciu podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) 

tohto VZN platí, že žiadosť odoslaná po termíne na odovzdávanie žiadostí zverejnenom 

v zmysle ods. 5 tohto článku nebude akceptovaná. Podmienkou predloženia žiadosti o dotáciu 

podľa čl. 2 ods. 3 písm. b) a c) tohto VZN je schválenie tejto dotácie v rozpočte mesta.“  

 

4.V článku 5 sa vypúšťajú ods.3.a 4. Pôvodné ods.5.-7. sa označujú ako ods.3.-5. 

 

5.V článku 7 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý  znie: 

„8.Žiadateľ je povinný primeraným a vhodným spôsobom informovať verejnosť o tom, že 

projekt /činnosť, na ktoré bola poskytnutá dotácia, podporilo mesto. Žiadateľ je povinný 

v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 7 dní vopred, informovať mesto o termíne 

realizácie aktivít projektu/činnosti  súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti (napr. 

o termíne slávnostného otvorenia alebo uverejnenia na verejnosti a pod.), pričom táto 

povinnosť sa nevzťahuje na aktivity projektu/činnosti oznamované v súlade so zákonom 

č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je tiež povinný po vzájomnej dohode 

umožniť zástupcom mesta účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s projektom/činnosťou, 

o ktorých musí informovať podľa predchádzajúcej vety. Konkrétny návrh informovania 

verejnosti o podpore mestom bude predložený žiadateľom najneskôr pred uzatvorením 

zmluvy a podlieha odsúhlaseniu mestom. Podrobnosti, vrátane sankcií za porušenie tohto 

ustanovenia upraví písomná zmluva.“  

 

6.V článku 8 ods. 2 znie: 
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„2.  Pri dotáciách poskytnutých podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a c) tohto VZN zúčtovanie  

poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ na predpísanom elektronickom formulári 

nachádzajúcom sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ na základe účtovných  

dokladov a to:  

a) do 60 dní od uskutočnenia činnosti/projektu,  na ktorých účel bola dotácia poskytnutá,  

b) najneskôr do 05.01. kalendárneho  roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá (v prípade, ak činnosť/projekt, na účel ktorých  bola dotácia poskytnutá , boli 

uskutočnené v mesiacoch november alebo december)“ 

 

7.V článku 8 ods. 4 sa v prvej vete nahrádza slovo „tlačive“ slovom „formulári“ a na koniec 

odseku sa dopĺňa veta: 

„Uvedené formuláre (príloha č.7 a príloha č.8) žiadateľ vyplní na predpísaných 

elektronických formulároch nachádzajúcich sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ 

a elektronicky odošle.“ 

 

8.V článku 8 ods. 5 znie: 

„5. Garant dotácie overí, či finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom zmluvy. 

V prípade, ak garant dotácie zistí nezrovnalosti v predloženom zúčtovaní, požiada žiadateľa 

o vysvetlenie a predloženie správnych dokladov a to v lehote 5 pracovných dní od doručenia 

žiadosti o vysvetlenie. Ak žiadateľ nepredloží požadované vysvetlenie, resp. požadované 

doklady alebo ak ani po doplnení dokladov nie je zrejmé, že bol dodržaný účel zmluvy, 

považuje sa to za porušenie podmienok poskytnutia dotácie.“ 

 

9.V článku 8 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

„6. Žiadateľ je povinný v rámci zúčtovania uviesť preukázateľný spôsob, akým bola 

zabezpečená publicita projektu, t.j.predložiť všetky potrebné doklady k spôsobu publicity 

projektu (napr. fotodokumentáciu   projektu, text   v tlači , propagačné materiály a pod.).“ 

Pôvodné ods.6.-8. sa označujú ako ods.7.-9. 

 

10.V článku 10 ods. 3  písm.c) znie:  

„c) Príloha č.3: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity 

v oblasti športu a  telesnej kultúry“  

 

11.V článku 10 ods. 3 sa dopĺňa nové písm. f),ktoré znie: 

„f) Príloha č.5a: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity 

v oblasti mládeže“ 

Pôvodné písm. f)-m) sa označujú ako písm. g)-n). 

 

12.V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie: 

„11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 38/2019 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 11.12.2019 a nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 

13. V prílohe č.3 nadpis znie: Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na 

aktivity  v oblasti športu a  telesnej kultúry  

 

14.V prílohe č.3 článok 1 znie: 

 

https://trencin.egrant.sk/
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.Mesto Trenčín na návrh komisie športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len 

komisia) môže poskytnúť dotácie na financovanie projektov  v príslušnom rozpočtovom roku 

v oblasti športu a  telesnej kultúry a na financovanie činnosti telovýchovných jednôt 

a športových klubov. 

 

2.Organizačným a  administratívnym garantom všetkých úkonov, spojených s poskytovaním 

dotácií v oblasti športu a  telesnej kultúry z rozpočtu Mesta Trenčín, je kancelária primátora. 

 

3.Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre príslušný kalendárny rok pri poskytovaní 

dotácií v oblasti  športu a telesnej kultúry zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej stránke 

mesta. 

 

15.V prílohe č.3 článok 2 ods.1 znie: 

„1. Dotácia sa poskytne na základe elektronickej žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní na 

predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant na 

https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle ( príloha č.9). Žiadosť o dotáciu pre oblasť 

telesnej kultúry a športu okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN 

(príloha č.9) obsahuje Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý 

tvorí prílohu č.10 tohto VZN. 

 

16.V prílohe č.3 článok 2 ods.4 a článok 2 ods.9 sa vypúšťa slovné spojenie „a na aktivity pre 

mládež.“ Zároveň sa v tomto článku vypúšťajú ods. 10 a 11. 

 

17.V prílohe č.3 článok 3 sa vypúšťa ods. 2. 

 

18.V prílohe č.3 článok 4 znie: 

„Výpočet výšky dotácie  pre jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby sa 

zaznamenáva a uchováva v elektronickom systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/.“ 

 

19.V prílohe č.4 v článku 1 ods.2 sa slovné spojenie „Útvar stavebný, životného prostredia, 

dopravy a investícií“ nahrádza slovným spojením „Útvar stavebný a životného prostredia“. 

 

20.V prílohe č.4 v článku 2 ods.1 znie:  

„1. Dotácia na projekty sa môže poskytnúť len na základe elektronickej žiadosti na každý 

projekt zvlášť, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom 

sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle. Žiadosť okrem 

všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN obsahuje nasledujúce prílohy: 

a) podrobný rozpočet projektu, 

b) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú  

alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt 

minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. 

Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy. 

c) doklad preukazujúci oprávnenie osoby uvedenej  ako štatutárny zástupca, konať v mene 

organizácie, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 

správy 

https://trencin.egrant.sk/
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d) doklad o pridelení IČO, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch 

verejnej správy 

e) popis projektu 

f) čestné prehlásenie, v ktorom žiadateľ  uvedie, že si nie je vedomý žiadnych prekážok , 

ktoré by znemožňovali použiť poskytnutú dotáciu na žiadaný účel, najmä exekučné, 

konkurzné a reštrukturaličné konanie.“  

 

21.V prílohe č.5 v článku 1 ods.1 sa slovné spojenie „komisie školstva“ nahrádza slovným 

spojením „komisie školstva a mládeže“. 

  

22.V prílohe č.5 článok 2 ods.1  znie: 

„1. Dotácia na projekty sa môže poskytnúť  len na základe elektronickej žiadosti na každý 

projekt zvlášť, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom 

sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle.  Žiadosť okrem 

všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN obsahuje nasledujúce prílohy: 

a) podrobný rozpočet projektu, 

b) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú  

alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt 

minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. 

Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy. 

c) doklad preukazujúci oprávnenie osoby uvedenej  ako štatutárny zástupca, konať v mene 

organizácie, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 

správy 

d) doklad o pridelení IČO, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch 

verejnej správy.“ 

 

23.V prílohe č.5 v článku 3 ods.3 sa slovné spojenie „komisie školstva a športu“ nahrádza 

slovným spojením „komisie školstva a mládeže“. 

 

24.Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha č.5a, ktorá znie: 

 

 

                   Príloha č. 5a 

 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  

na aktivity v oblasti mládeže 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1.Mesto Trenčín na návrh komisie môže poskytnúť dotácie na financovanie projektov 

v príslušnom rozpočtovom roku v nasledujúcich oblastiach: 

a) podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, tvorivosť, 

samostatnosť,  neformálne vzdelávacie aktivity, podporu rozvoja talentu detí a mládeže, 

zamestnania, aktívneho občianstva a účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote,  

b) semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi 

a mládežou, posilňovanie spolupatričnosti, inklúzie a zdravia detí a mládeže,  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c) vydávanie tlačovín na podporu záujmových, pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít 

detí a mládeže a na podporu rozvoja zdravého životného štýlu  

d) iné aktivity pre deti a mládež.  

 

2. Organizačným a  administratívnym garantom všetkých úkonov, spojených s poskytovaním 

dotácií v oblasti mládeže z rozpočtu Mesta Trenčín, je útvar školstva Mestského úradu 

v Trenčíne. 

 

3. Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu a prioritu mesta  pre príslušný kalendárny 

rok pri poskytovaní dotácií v oblasti  mládeže zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej 

stránke mesta. 

 

Článok 2 

Všeobecné kritériá poskytovania dotácií 

 

1. Dotácia sa poskytne na základe elektronickej žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní na 

predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant na 

https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle (príloha č.9c). 

 

2.Predložené žiadosti a finančnú náročnosť jednotlivých projektov posúdi komisia podľa 

vopred stanovených  kritérií. 

 

3. Maximálny počet bodov, ktoré môže dosiahnuť žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť 

mládeže je 40 bodov. Nato, aby mohol žiadateľ o dotáciu získať dotáciu v zmysle tejto 

prílohy VZN, musí byť jeho žiadosť úspešná – t. z. jeho žiadosť o dotáciu musí získať min. 25 

bodov (počet bodov žiadosti sa určí tak, že sa spočíta počet bodov žiadosti získaný od 

všetkých členov komisie a vydelí sa počtom členov komisie, ktorí hodnotili žiadosť) 

 

Článok 3 

Špecifické kritériá poskytovania dotácií 

 

1.Cieľom oblasti aktivity s mládežou je vytvoriť podmienky na rozvoj práce s deťmi a 

mládežou zameranej na všestranný rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj 

kľúčových zručností a kompetencií. 

2.Špecifické ciele – vytváranie podmienok pre:  

a) rozvoj systematickej pravidelnej práce s deťmi a mládežou realizovanej v rámci ich 

voľného času,  

b) posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, 

c) prispievanie k napĺňaniu cieľov v strategických dokumentov a koncepčných dokumentov 

vo vzťahu k mládeži, 

d) realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež,  

e) rozvoj dobrovoľníctva a zapájanie dobrovoľníkov do práce s mládežou, 

f) rozvoj ochrany životného prostredia v práci s mládežou, 

g) rozvoj kľúčových oblastí miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.  

 

3. Projekty musia byť v súlade s aktuálnou koncepciou práce s mládežou mesta Trenčín 

a musia patriť do jednej z kľúčových oblastí miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.  

 

4.Cieľová skupina – hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež do dovŕšenia veku najviac 

https://trencin.egrant.sk/
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30 rokov vrátane a s trvalým pobytom v Trenčíne. 

 

5. Poskytnutie dotácie nevylučuje možnosť poskytnutia dotácie na ďalšie realizačné projekty 

a aktivity tomu istému žiadateľovi, ak nejde o pokrytie nákladov toho istého zámeru. 

 

6.Pri posudzovaní žiadosti sú rozhodujúce nasledujúce špecifické kritériá s bodovou 

hodnotou:  

a) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity v danej oblasti, projekty, schopnosť žiadateľa 

zrealizovať projekt, správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov) – max. 5 bodov 

b) Oprávnenosť výdavkov, využitie zdrojov a adekvátnosť rozpočtu – max. 5 bodov 

c) Vhodnosť jednotlivých aktivít a cieľov v súlade s potrebami mladých ľudí –  max. 10 

bodov 

d) Zapojenie mladých ľudí do jednotlivých fáz projektu (prípravnej, realizačnej, hodnotiacej, 

dobrovoľnosť zapojenia sa) – max. 10 bodov 

e) Dopad projektu na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu (rozsah získaného vzdelania 

a zručností, zvyšovanie kompetencií pre ďalšiu prácu s mládežou, komunikácia, 

spolupráca, vyjednávanie, ....) –  max. 10 bodov 

 

25.V prílohe č.6 článok 1 ods.1 sa slovné spojenie „komisie mládeže  a športu“ nahrádza 

slovným spojením „komisie športu“. 

 

26.V prílohe č.6 článok 1 ods.2 znie: 

„2. Organizačným a administratívnym garantom všetkých úkonov spojených s poskytovaním 

dotácie v oblasti budovania a rekonštrukcií detských ihrísk z rozpočtu Mesta Trenčín je 

kancelária primátora, ktorá v prípade potreby spolupracuje s útvarom stavebným a  životného 

prostredia.“ 

 

27.V prílohe č.6 článok 2 ods.1 znie: 

„1. Dotácia na projekty sa môže poskytnúť len na základe elektronickej žiadosti na každý 

projekt zvlášť, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom 

sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle. Žiadosť okrem 

všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN obsahuje nasledujúce prílohy: 

a) podrobný rozpočet projektu, 

b) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú  

alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt 

minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. 

Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy. 

c) doklad preukazujúci oprávnenie osoby uvedenej  ako štatutárny zástupca, konať v mene 

organizácie, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 

správy 

d) doklad o pridelení IČO, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch 

verejnej správy. 

e) popis projektu“ 

 

28.V prílohe č.9 bod 2.5 znie: 

„2.5  Predpokladaný  termín  a miesto realizácie:.......................................................................“ 

 

29.V prílohe č.9 v časti povinné prílohy bod 3 znie: 

https://trencin.egrant.sk/
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„3.Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na 

ktorú  alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný 

subjekt minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku 

spĺňal. Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy.“ 

 

30.V prílohe č.9 časť upozornenie znie: 

Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba elektronicky odoslať najneskôr v posledný deň 

určený na podávanie. 

Neúplne či  nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude 

zaradená na prerokovanie! 

 

31.V prílohe č.9a v časti povinné prílohy bod 1 znie: 

„1.Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na 

ktorú  alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný 

subjekt minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku 

spĺňal. Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy.“ 

 

32.V prílohe č.9a v časti povinné prílohy sa vypúšťa bod 4. Pôvodné body 5. a 6 sa označujú 

ako body 4. a 5. 

 

33.V prílohe č.9a časť upozornenie znie: 

 

Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba elektronicky odoslať najneskôr v posledný deň 

určený na podávanie. 

Neúplne či  nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude 

zaradená na prerokovanie! 

 

34.V prílohe č.9b v časti povinné prílohy bod 1 znie: 

„1.Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na 

ktorú  alebo  v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný 

subjekt minimálne 1 rok alebo že je právnym  nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku 

spĺňal. Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy.“ 

 

35.V prílohe č.9b v časti povinné prílohy sa vypúšťa bod 4. Pôvodné body 5. a 6 sa označujú 

ako body 4. a 5. 

 

36.V prílohe č.9b časť upozornenie znie: 

 

Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba elektronicky odoslať najneskôr v posledný deň 

určený na podávanie. 

Neúplne či  nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude 

zaradená na prerokovanie! 

 

37.Príloha č.9c sa nahrádza nasledovným znením: 
Príloha č. 9c 

 

 
číslo projektu – nevypĺňať 
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ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

                     z rozpočtu mesta Trenčín 

                 oblasť:  Mládež 

 
PROJEKT:                     

Názov projektu:  

Trvanie projektu: (dátumy od – do) 

 

Anotácia – krátky a výstižný opis projektu (v maximálne 5 riadkoch popíšte, o čo v projekte ide): 

 

 

 
 
 

 

Náklady na projekt (suma sa musí zhodovať s rozpočtom)  

Mesto poskytuje dotácie max. do výšky 70% nákladov na projekt 

Suma požadovaná z rozpočtu 
mesta: 

Suma z iných zdrojov: Celkové náklady na projekt: 

v €: v €: v €: 

v %: v %: v %: 

 
ŽIADATEĽ: 

Názov: 
 

  

(u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko) 

adresa:  

IČO:   DIČ:   

telefón:   e-mail:   

právna forma:  www:  

aký úrad vás registroval:   číslo registrácie:  

Štatutárny zástupca 
organizácie: 

  
funkcia v 
organizácii: 

 

telefón:  e-mail:  

Bankové spojenie 
a číslo účtu: 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

Čestne vyhlasujem, že nemám žiadne nevyrovnané záväzky voči mestu Trenčín  a ostatným 
organizáciám, zriadeným mestom Trenčín, ako ani voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a 
zdravotným poisťovniam. 
V Trenčíne, dňa .............................   ..............................................   ...................................................... 

    pečiatka             podpis štatutárneho zástupcu 
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INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI 

1.Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku (doterajšia činnosť žiadateľa v prospech 
mesta alebo mládeže): 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
  

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE 

1.   Autor projektu: 
 (uveďte aj prípadného spoluautora) 

2.   Spoluorganizátor (ak existuje): 
  

3.   Realizačný tím (ako bude realizačný tím zapojený do jednotlivých fáz projektu – prípravná, realizačná, 
hodnotiaca, rozdelenie zodpovedností v tíme, práca dobrovoľníkov, zapojenosť mladých ľudí do 
organizácie projektu): 

 

 

 

4.  Cieľová skupina projektu (pre koho je projekt určený): 
 
 
 

5. Stav pred realizáciou 

(popis východiskovej situácie, motivácie k realizácií projektu – identifikácia potrieb mladých ľudí) 
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6. Popis projektu (maximálne 1 strana):  
(Popíšte, v čom spočíva váš projekt, jeho ciele a aktivity, ako súvisia ciele a aktivity projektu s potrebami 
mladých ľudí. Ak máte k projektu vypracované ďalšie materiály, prípadne referencie z minulých ročníkov, 
priložte ich k žiadosti ako prílohy.) 

 

 

7. Kalendár projektu:  
Rozdeľte aktivity projektu do prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy a podrobne ich popíšte (postupy, 
metódy, techniky..). Do tabuľky doplňte názvy jednotlivých aktivít s predpokladaným začiatkom a koncom 
realizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov 
aktivity 

Stručný popis aktivity 
Začiatok 
realizácie 

Ukončenie 
realizácie 

Aktivita 1    

Aktivita 2    

Aktivita 3    

Aktivita 4    
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8. Očakávané výsledky projektu a dopad na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu: 
(aké merateľné výsledky  očakávate – napr. počet divákov, počet účastníkov, ktorí sa zúčastňujú aktivít, 
a čo sa zapojená skupina naučila, aký mal projekt vplyv na komunitu...) 

 
 
 
 
 

9. Forma prezentácie mesta Trenčín pri poskytnutí príspevku: 
 
 

10. Personálne a nefinančné vklady do projektu: 
(koľko osôb bude dobrovoľnícky pracovať na projekte, prípadne aké očakávate nefinančné príspevky na 
projekt z vašej strany alebo iných subjektov) 

 

 
 
ROZPOČET PROJEKTU 

Do rozpočtu zahrňte všetky výdavky, ktoré sú potrebné na zrealizovanie projektu. Žiadané finančné 
prostriedky musia byť použité na financovanie tohto projektu, nie na zabezpečenie fungovania 
organizácie či iné výdavky, ktoré nesúvisia priamo s týmto projektom.  

 

Položka Celková suma 

(v €) 

Žiadané 
z rozpočtu mesta 

(v €) 

Pokryté z 
iných zdrojov 

(v €) 

A.   Honoráre alebo dohody    

    

    

B.    Prenájom priestorov    

    

    

C.    Ubytovanie    

    

    

D.    Dopravné náklady    

    

    

E.    Propagácia a reklama    

    

    

F.     Materiálové náklady    

    

    

G.    Iné    

    

    

SPOLU    
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Povinný komentár k rozpočtu a zdôvodnenie položiek rozpočtu 

(v tejto časti vysvetlite jasne, čo znamená konkrétna položka rozpočtu, ku ktorej časti 

projektu sa viaže, ako ste dospeli ku konkrétnej sume pri každej položke rozpočtu, uveďte 

spôsob výpočtu každej položky samostatne, počet jednotiek a jednotkovú cenu) 

Príklady: 

E. Propagácia a reklama: 

     -  100 ks plagátov A2 á 0,50 € ..... 50 € 

F. Materiálové náklady: 

         -  pastelky na detský výtvarný workshop 10 ks á 3,50 € ........ 35 € 

        -  drobné organizačné potreby na beh rozprávkovým lesom (krepový papier, stuhy, spony, 

visačky) ....  

  50 € 

 

Miesto pre komentár k rozpočtu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POVINNÉ PRÍLOHY: 

1.Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie).Tieto skutočnosti 
žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 
správy. 

2.Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu, ak tento mesto nemôže získať a overiť 
v informačných systémoch verejnej správy. 

3.Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch 
verejnej správy.  

4.Výročná správa žiadajúcej organizácie za uplynulý rok (ak existuje). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Mgr. Richard Rybníček  
                                              primátor mesta
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U z n e s e n i e  č. 413 

K Návrhu Plánu  kontrolnej   činnosti   hlavného  kontrolóra   Mesta   Trenčín   na   

1. polrok 2020.    

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2020 so 

schváleným pozmeňujúcim návrhom. 

 

 

 

 

    

 

 

              

U z n e s e n i e  č. 414 

k Zmene  a   doplnoku   č. 6   Územného   plánu   mesta   Trenčín –  Lokalita   Suchý  

Dub – Juh.         

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Zmena a doplnok č. 6 Územného plánu mesta Trenčín – Lokalita Suchý Dub – Juh  – 

Dôvodová správa 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Obstaranie Zmeny a doplnku č. 6  Územného  plánu mesta Trenčín – Lokalita Suchý 

Dub - Juh,  v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a v zmysle 

uznesenia MsZ  č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým sa schvaľoval ÚPN mesta Trenčín, 

v znení Zmien a doplnkov č. 1 a Zmien a doplnkov č. 2, schválených uzneseniami MsZ č. 427 

zo dňa 17. 2. 2016  a č. 338 zo dňa 16. 12. 2015,    Zmien a doplnkov č. 3, schválených 

uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018 a Zmeny a doplnku č. 5, schválenej uznesením č. 328 

zo dňa 25.9.2019, v rozsahu a za podmienok uvedených v Dôvodovej správe 

k predkladanému materiálu. 
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U z n e s e n i e  č. 415 

k Návrhu Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2020. 

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

    

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2020.    

 

 

 

 

 

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

 

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

 

 

p.  Dominik    G  A   B   R   I   E    L,         dňa ......................................................................... 

 

 

 

 
 

p.   Eva    S  T  R  U  H  A  R  O  V  Á ,     dňa ......................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  17.12.2019 


