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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 18. novembra  2020 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 693 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2020. 

 

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 30.09.2020           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 694 

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. 695 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  na rok 2020 v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu, ktoré znie: 
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1) 

 

V  bežných príjmoch a bežných výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 
1. 1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy navrhujeme úpravy 

položiek 620: Poistné a príspevok do poisťovní spolu vo výške plus + 115.736 €. Finančné 

prostriedky predstavujú normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre základné 

školy. Zmeny rozpočtu sú nasledovné: 

    
Rozpočet 

Návrh na 

zmenu 

Upravený 

rozpočet 

  ZŠ Bezručova       

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
81.071 +12.465 93.536 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
118.087 -462 117.625 

  ZŠ Dlhé Hony    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
102.471 +16.835 119.306 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
219.575 -853 218.722 

  ZŠ Hodžova    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
136.761 +23.360 160.121 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
273.294 -300 272.994 

  ZŠ Kubranská    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
90.114 +12.566 102.680 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
129.984 -475 129.509 

  ZŠ Na dolinách    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
80.139 +9.577 89.716 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
77.446 -475 76.971 

  ZŠ Novomeského    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
114.137 +18.565 132.702 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
228.624 -368 228.256 

  ZŠ Veľkomoravská    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
191.309 +19.468 210.777 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 

ZŠ 
204.975 -669 204.306 

  ZŠ Východná    

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 1. stupeň 

ZŠ 
33.071 +6.907 39.978 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2. stupeň 94.747 -405 94.342 
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ZŠ 
 

2. 2.  V rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. navrhujeme úpravy 

bežných príjmov a bežných výdavkov o rovnakú sumu vo výške plus + 10.387 €. Zvýšenie 

vyplýva z poskytnutého daru a dobropisov organizácii. Zmeny rozpočtu sú nasledovné: 

    

Rozpoče

t 

Návrh 

na 

zmenu 

Upraven

ý 

rozpočet 

 

292 Z dobropisov 0 +9.387 9.387 
Dobropisy za teplo a el.energiu 

z roku 2019 

311 
Granty a 

trasnfery 
2.750 +1.000 3.750 Finančný dar 

11.4.1

. 
Nocľaháreň 

640 Bežné transfery 350 +1.591 1.941 
Odchodné a dočasná 

práceneschopnosť 

11.5.2

. 
Zariadenie pre seniorov 

633 Materiál 22.544 +1.000 23.544 
Čistiace, dezinfekčné, 

ochranné prostriedky 

640 Bežné transfery 1.500 +500 2.000 Dočasná práceneschopnosť 

11.6. Zariadenie opatrovateľskej služby 

633 Materiál 36.485 +4.016 40.501 
Čistiace, dezinfekčné, 

ochranné prostriedky 

640 Bežné transfery 5.460 +1.000 6.460 Dočasná práceneschopnosť 

11.7. Terénna opatrovateľská služba 

640 Bežné transfery 7.220 +500 7.720 Dočasná práceneschopnosť 

11.11. Manažment SSMT m.r.o. 

640 Bežné transfery 500 +1.780 2.280 
Odchodné a dočasná 

práceneschopnosť 

 

 

3. V bežných príjmoch položku 312: Dotácia na matriku navrhujem zvýšiť o plus + 23.068 €, 

t.j. na 142.068 €. Zvýšenie vyplýva zo zvýšenia dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2020. 

4. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky navrhujem zvýšiť bežné 

výdavky o plus + 12.093 € nasledovne: 

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 3.100 € 

633: Materiál o plus + 1.500 €, t.j. na 1.500 €, t.j. na 8.000 € 

637: Služby o plus + 9.393 €, t.j. na 16.493 € 

640: Bežné transfery o plus + 200 €, t.j. na 800 € 

Po schválení predmetnej zmeny rozpočtu na matriku budú príjmy aj výdavky na matriku 

v rovnakej výške, t.j. vo výške 142.068 € zaslanej zo štátneho rozpočtu (výdavky na programe 

4.3. na položke 630: Tovary a služby vo výške 11.978 € predstavujú nevyčerpanú dotáciu 

z roku 2019) 
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U z n e s e n i e  č. 696 

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 Miriam Guptovú.   

  

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.č. 2108/832 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, odčlenená GP č. 43621457-

94-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 2108/629, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina,  predajom pre Miriam Guptovú,  za účelom  majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Pod Brezinou pred nehnuteľnosťou vo 

vlastníctve kupujúcej. Pozemok je dlhodobo využívaný ako prístup do rodinného domu 

a tvorí neoddeliteľnú súčasť s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej. Pozemok, ktorý je 

predmetom predaja bol odčlenený geometrickým plánom tak, aby bola zachovaná línia 

pozemkov. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. V danej lokalite 

Mesto Trenčín už v minulosti odpredávalo pozemky za rovnakým účelom. Kúpna cena bola 

stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. 

 

 

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

predaj nehnuteľností – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2108/832 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, odčlenená GP č. 43621457-94-20 z pôvodnej 

C-KN parc.č. 2108/629, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

pre Miriam Guptovú,  za účelom  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 

dlhodobo využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 

vo výške 30,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje ................................................................................ 420,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Pod Brezinou pred nehnuteľnosťou vo 

vlastníctve kupujúcej. Pozemok je dlhodobo využívaný ako prístup do rodinného domu 

a tvorí neoddeliteľnú súčasť s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej. Pozemok, ktorý je 

predmetom predaja bol odčlenený geometrickým plánom tak, aby bola zachovaná línia 

pozemkov. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. V danej lokalite 

Mesto Trenčín už v minulosti odpredávalo pozemky za rovnakým účelom. Kúpna cena bola 

stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. 
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U z n e s e n i e  č. 697 

k Návrhu na predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  vlastníkom garáží na Ul. Mateja Bela. 

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

A) 

  

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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. 

Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/335 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN 

parc.č. 2337/27 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Ing. Tibor Macura a manž. Ing. Zuzana, za 

účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie 

osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu 

stavbu (najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za 

účelom prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/335 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 

m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-

ina, pre Ing. Tibor Macura a manž. Ing. Zuzana, za účelom vysporiadania pozemku, 

ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za 

kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu 

stavbu (najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za 

účelom prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................810,- €. 

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 698 

k Návrhu na predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  vlastníkom garáží na Ul. Mateja Bela. 

        

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

 

B) 

  

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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. 

Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/336 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 17 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN 

parc.č. 2337/27 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Milan Remper a manž. Marta, za účelom 

vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného 

motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu 

stavbu (najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za 

účelom prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/336 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 

m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
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ina, pre Milan Remper a manž. Marta, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je 

využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu 

cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci sú povinní strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci sú povinní parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci sú povinní pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzujú, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzujú, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadia žiadnu 

stavbu (najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za 

účelom prístupu do garáže.  

6. kupujúci sú oprávnení previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviažu tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodržia účel predaja alebo porušia ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

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

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 699 

k Návrhu na predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  vlastníkom garáží na Ul. Mateja Bela. 

        

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

 

C) 

  

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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. 

Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/337 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN 

parc.č. 2337/27 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Peter Slovák, za účelom vysporiadania pozemku, 

ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za 

kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/337 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 

m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
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ina, pre Peter Slovák, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do 

garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 

s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................720,- €. 

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 700 

k Návrhu na predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  vlastníkom garáží na Ul. Mateja Bela. 

        

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

 

D) 

 

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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. 

Mateja Bela v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/338 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 14 m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN 

parc.č. 2337/27 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Ing. Marián Igaz, za účelom vysporiadania 

pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. 

Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/338 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 

m2, odčlenená geometrickým plánom č.93/2020 z pôvodnej C-KN parc.č. 2337/27 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
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ina, pre Ing. Marián Igaz, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 

prístup do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 

s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................630,- €. 

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 701 

k Návrhu na predaj  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  vlastníkom garáží na Ul. Mateja Bela. 

        

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

 

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, vrátane spevnenej plochy, na Ul. 

Mateja Bela v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2337/334 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

17 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre 

Mgr. Peter Hegedüš, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do 

garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 

s nasledovnými podmienkami: 

1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy, na Ul. Mateja Bela v k.ú. 

Trenčín, C-KN parc.č. 2337/334 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, zapísanej na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mgr. Peter Hegedüš, za účelom 

vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobného 

motorového vozidla, za kúpnu cenu 45,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 
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1. kupujúci je povinný strpieť na svojom pozemku odvodňovacie vpuste 

2. kupujúci je povinný parkovacie miesto pred garážou označiť vodorovným 

a zvislým dopravným značením 

3. kupujúci je povinný pozemok riadne označiť ako súkromný pozemok podľa 

pokynov útvaru mobility 

4. kupujúci sa zaväzuje, že bude dodržaný účel predaja pozemku, t.j. využívanie 

pozemku ako prístupu do garáže a na parkovanie osobného motorového vozidla 

5. kupujúci sa zaväzuje, že po dobu najmenej 30 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na tejto nehnuteľnosti nezriadi žiadnu stavbu 

(najmä prístrešky a pod.), s výnimkou opravy povrchu pozemku za účelom 

prístupu do garáže.  

6. kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na tretiu osobu 

len v prípade, ak v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým 

povinnostiam podľa bodu 4 a 5 týchto podmienok 

7. v prípade, ak kupujúci nedodrží účel predaja alebo poruší ktorúkoľvek 

z povinností podľa bodu 5 alebo 6 týchto podmienok, vyhradzuje si predávajúci 

v súlade s § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

 

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

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, vrátane spevnenej plochy, nachádzajúci sa na Ul. Mateja Bela 

v Trenčíne, ktorý slúži ako prístup a vjazd do garáže a na parkovanie osobného motorového 

vozidla. Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný.  

V zmysle platného územného plánu v znení zmien a doplnkov je priestor pred 

garážami súčasťou dopravného koridoru, to znamená, že  pozemok pred garážou nemôže 

byť zastavaný žiadnou stavbou. 

Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch pri predaji pozemku, vrátane 

spevnenej plochy, za účelom parkovania.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 702 

k Návrhu na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 

8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Dagmar Smejkalovú. 

     

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 znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku – zámenu nehnuteľností – 

pozemkov v  k.ú. Trenčín,  medzi  Mestom Trenčín a Dagmar Smejkalovou nasledovne : 
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- nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1-ina, nachádzajúci   

sa   v   k. ú.   Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 3266/68   zastavaná   plocha   a   

nádvorie   o výmere 19 m2,  odčlenená geometrickým plánom č. 36335924-210-20  z  

pôvodnej C-KN parc.č. 3266/1  zapísanej  na  LV č. 1 

 

za 

 

- nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve  Dagmar Smejkalovej  v  podiele   1/1-ina,   

nachádzajúci sa v  k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1093/8 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 m2   zapísanej na LV č. 6138 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   

Účelom zámeny je : 

 

Pre Mesto Trenčín  –  majetkovoprávne vysporiadanie pod časťou chodníka na Ul. Horný 

Šianec. 

 

Pre Dagmar Smejkalovú -  majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného oploteného 

pozemku, ktorý  tvorí súčasť dvora prislúchajúceho k rodinnému domu vo vlastníctve 

žiadateľky. 

 

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 18 m2 a bude riešený finančným vyrovnaním 

v prospech Mesta Trenčín vo výške 30,- €/m2, celkové finančné vyrovnanie predstavuje 

540,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o zámenu  pozemkov  nachádzajúcich  sa v k.ú. Trenčín  na Ul. Horný Šianec. 

Pozemok vo vlastníctve Dagmar Smejkalovej sa nachádza pod časťou  chodníka. Pozemok 

vo vlastníctve Mesta Trenčín sa nachádza za oplotením a tvorí súčasť dvora prislúchajúceho 

k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto 

Trenčín nevyužiteľný. Hodnota finančného vyrovnania 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 znení 

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

Trenčín a Dagmar Smejkalovou nasledovne: 

- nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín  v   podiele   1/1-ina, 

nachádzajúci   sa   v   k. ú.   Trenčín,  novovytvorená C-KN parc.č. 3266/68   zastavaná   

plocha   a   nádvorie   o výmere 19 m2,  odčlenená geometrickým plánom č. 36335924-

210-20  z  pôvodnej C-KN parc.č. 3266/1  zapísanej  na  LV č. 1 

 

za 

 

- nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve Dagmar Smejkalovej v podiele 1/1-ina,  

nachádzajúci sa v  k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1093/8 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 m2   zapísanej na LV č. 6138 
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Účelom zámeny je: 

Pre Mesto Trenčín  –  majetkovoprávne vysporiadanie pod časťou chodníka na Ul. Horný 

Šianec. 

 

Pre Dagmar Smejkalovú -  majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného oploteného 

pozemku, ktorý  tvorí súčasť dvora prislúchajúceho k rodinnému domu vo vlastníctve 

žiadateľky. 

 

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 18 m2 a bude riešený finančným vyrovnaním 

v prospech Mesta Trenčín vo výške 30,- €/m2, celkové finančné vyrovnanie predstavuje 

540,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o zámenu  pozemkov  nachádzajúcich  sa v k.ú. Trenčín  na Ul. Horný Šianec. 

Pozemok vo vlastníctve Dagmar Smejkalovej sa nachádza pod časťou  chodníka. Pozemok 

vo vlastníctve Mesta Trenčín sa nachádza za oplotením a tvorí súčasť dvora prislúchajúceho 

k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto 

Trenčín nevyužiteľný. Hodnota finančného vyrovnania bola stanovená rovnako ako 

v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 703 

k Návrhu na prenájom  nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p  a na uzatvorenie zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve  ZINO, spol. s r.o.    

         

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 spevnenej plochy v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2315/628 zastavaná plocha  

nádvorie o výmere 130 m2 a časť C-KN parc.č. 2237/2 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 70 m2, do nájmu pre ZINO, spol. s r.o., za účelom realizácie stavebného objektu 

SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, SO 01 Rozšírenie miestnej komunikácie v napojení 

na Ul. Mateja Bela a SO 02 Rozšírenie miestnej komunikácie – Halalovka, v súvislosti so 

stavbou  „Multifunkčná hala Trenčín- Juh“, za cenu nájmu 1,- €  za celý predmet nájmu, 

v súlade s VZN 12/2011,  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, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
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Odôvodnenie:  

    Ide o pozemky  vrátane spevnenej plochy  - komunikácia M. Bela, zeleň a časť 

spevnenej plochy Ul. Halalovka. V danej lokalite má investor zámer vybudovať na 

pozemkoch vo svojom vlastníctve  „Multifunkčnú halu – Trenčín – Juh“. Na susedné 

pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín má investor s Mestom Trenčín uzatvorenú Nájomnú 

zmluvu č. 10/2014, ktorej predmetom je prenájom pozemkov za účelom dobudovania 

sprievodnej zelene, uzavretej plochy športového ihriska, verejne prístupného detského 

ihriska a  nevyhnutných peších chodníkov.  

       Spoločnosť ZINO, spol. s.r.o. požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov za účelom realizácie vyvolaných 

investícií a to na základe požiadavky VMČ Juh. Na základe tejto požiadavky bola pôvodná 

projektová dokumentácia prepracovaná a  odborné útvary MsÚ v Trenčíne na svojom 

zasadnutí dňa 14.10.2020 prenájom pozemkov odporučili.  

      Stavebné objekty SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, SO 01 Rozšírenie miestnej 

komunikácie v napojení na Ul. Mateja Bela a SO 02 Rozšírenie miestnej komunikácie – 

Halalovka,  budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu vo 

výške 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 vrátane spevnenej plochy v k.ú. Trenčín, 

časť C-KN parc.č. 2315/628 zastavaná plocha  nádvorie o výmere 130 m2 a časť C-KN 

parc.č. 2237/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, do nájmu pre ZINO, spol. 

s r.o., za účelom realizácie stavebného objektu SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, SO 

01 Rozšírenie miestnej komunikácie v napojení na Ul. Mateja Bela a SO 02 Rozšírenie 

miestnej komunikácie – Halalovka, v súvislosti so stavbou  „Multifunkčná hala Trenčín- 

Juh“, za cenu nájmu 1,- €  za celý predmet nájmu, v súlade s VZN 12/2011,  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. 

 

Odôvodnenie:  

    Ide o pozemky  vrátane spevnenej plochy  - komunikácia M. Bela, zeleň a časť 

spevnenej plochy Ul. Halalovka. V danej lokalite má investor zámer vybudovať na 

pozemkoch vo svojom vlastníctve  „Multifunkčnú halu – Trenčín – Juh“. Na susedné 

pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín má investor s Mestom Trenčín uzatvorenú Nájomnú 

zmluvu č. 10/2014, ktorej predmetom je prenájom pozemkov za účelom dobudovania 

sprievodnej zelene, uzavretej plochy športového ihriska, verejne prístupného detského 

ihriska a  nevyhnutných peších chodníkov.  

       Spoločnosť ZINO, spol. s.r.o. požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorej predmetom bude prenájom pozemkov za účelom realizácie vyvolaných 

investícií a to na základe požiadavky VMČ Juh. Na základe tejto požiadavky bola pôvodná 

projektová dokumentácia prepracovaná a  odborné útvary MsÚ v Trenčíne na svojom 

zasadnutí dňa 14.10.2020 prenájom pozemkov odporučili.  

      Stavebné objekty SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, SO 01 Rozšírenie miestnej 

komunikácie v napojení na Ul. Mateja Bela a SO 02 Rozšírenie miestnej komunikácie – 

Halalovka,  budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu vo 
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výške 1,- €, pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne.  

 

 

B/  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 :  ZINO, spol. s r.o.,    

 

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

nasledovné stavebné objekty v súvislosti so stavbou  „Multifunkčná hala – Trenčín – Juh“, 

nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín  : 

 

- SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, nachádzajúci sa na časti pozemku C-KN 

parc.č. 2315/628 o výmere 40 m2 

- SO 01 Rozšírenie miestnej komunikácie v napojení na Ul. Mateja Bela, 

nachádzajúceho sa na časti pozemku C-KN parc.č. 2237/2 o výmere 70 m2 

- a SO 02 Rozšírenie miestnej komunikácie – Halalovka, nachádzajúceho sa na 

časti pozemku C-KN parc.č. 2315/628 o výmere 90 m2 

 

 

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

 

4/ Podmienky zmluvy : 

- stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu previesť stavebné  objekty  do vlastníctva Mesta Trenčín, kúpnou 

zmluvou za kúpnu cenu 1,- € za každý stavebný objekt, 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 

kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekty 

 

 

6/ Účel kúpy : stavebné objekty SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, SO 01 Rozšírenie 

miestnej komunikácie v napojení na Ul. Mateja Bela a SO 02 Rozšírenie miestnej 

komunikácie – Halalovka,  budú zaradené do siete miestnych komunikácií a Mesto Trenčín 

prostredníctvom svojho správcu zabezpečí ich  prevádzku a údržbu.  
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Odôvodnenie: 

    Ide o stavebné objekty  v súvislosti so stavbou „Multifunkčná hala – Trenčín – Juh“, 

ktoré investor vybuduje na vlastné náklady a po vydaní právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 1,- € za každý stavebný 

objekt.  

 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 704 

k Návrhu na prenájom  nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

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

kraj so sídlom v Trenčíne.    

    

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. 

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

s majetkom mesta Trenčín spôsob prenechania stavebného objektu „Most ponad 

Opatovský potok“ nachádzajúceho sa v k.ú. Opatová, spájajúceho pozemky C-KN 4021 

zastavaná plocha a nádvorie  a CKN 4017 zastavaná plocha a nádvorie, do nájmu  pre 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, za účelom získania právneho 

vzťahu k predmetu nájmu na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu pod názvom 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, 

priemyselný park (cyklotrasa),  na dobu 20 rokov s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 1,- € ročne, s nasledovnými 

podmienkami :  

 

- nájomca je povinný zabezpečiť, aby bol predmet nájmu počas celej doby trvania 

nájmu  prístupný verejnosti, t.j. zabezpečený prejazd vozidiel a prechod chodcov, 

- nájomca bude vykonávať odborný výkon prevádzky a údržby cyklotrasy v rozsahu 

prináležiacom prevádzkovateľovi a zaväzuje sa plniť nasledovné povinnosti:  

 

a) zodpovedá tretím osobám, používajúcim cyklotrasu, za riadnu a bezpečnú 

prevádzku na nej, ako aj za škody, ktoré by vznikli na cyklotrase pri jej používaní, 

b) zabezpečí na vlastné náklady vykonávanie potrebnej údržby a opráv cyklotrasy 

c) zabezpečí na vlastné náklady odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej 

bezprostredného okolia, 

d) zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie vzniku škody v takom rozsahu, 

aby prevádzkou cyklotrasy a nedostatočnou starostlivosťou nebola spôsobená škoda 

na majetku vo vlastníctve prenajímateľa, 

e) preberá na seba aj zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov alebo osôb, 

realizujúcich činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou cyklotrasy, 

f) nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania 

tretej osoby alebo do podnájmu tretej osobe s výnimkou ním zriadenej organizácie, 
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g) nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady príslušné orientačné značenie 

na cyklotrase, v súlade s platnou legislatívou a zabezpečovať jej údržbu a obnovu na 

vlastné náklady,  

h) nájomca zodpovedá tretím osobám v plnej miere za všetky škody, ktoré by v 

dôsledku realizácie, prevádzkovania, údržby, či rekonštrukcie a modernizácie 

cyklotrasy vznikli, 

i).nájomca preberá zodpovednosť za akékoľvek úrazy vzniknuté na cyklotrase počas 

celej doby nájmu. 

- nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet 

nájmu užívať riadnym a hospodárnym spôsobom a udržiavať ho na vlastné náklady 

v prevádzkyschopnom stave a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu 

výlučne na účel uvedený v tejto zmluve, 

- nájomca je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní stavby „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry     v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park dodržiavať všetky legislatívne požiadavky právneho poriadku Slovenskej 

republiky pre tento typ stavby, 

- nájomca  oprávnený postúpiť práva a povinnosti nájomcu z tejto zmluvy v znení jej 

prípadných dodatkov jedine na ním zriadenú príspevkovú organizáciu Správu ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 37915568, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 

O tomto postúpení práv a povinností je nájomca povinný prenajímateľa písomne 

informovať minimálne 5 dní vopred. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

   Ide o stavebný objekt „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúci sa v k.ú. 

Opatová, spájajúci pozemky C-KN 4021  a CKN 4017. Uvedený mostný objekt „Most 

ponad Opatovský potok“ je súčasťou stavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park,  ktorej 

investorom je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Stavba bude realizovaná 

zároveň aj z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Cyklotrasa bude vedená po moste ponad Opatovský potok na existujúcej asfaltovej 

komunikácii   vedenej po konštrukcii mosta. Vybudovanie cyklotrasy si nevyžiada zásah do 

mostnej konštrukcie. Na jestvujúcej asfaltovej komunikácii sa vyspravia  lokálne poškodenia 

(výtlky, priečne a pozdĺžne trhliny). 

    Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom 

záujme, ktorej stavebníkom bude nájomca a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po 

dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu.  

 

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

prenájom  stavebného objektu „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúceho sa v k.ú. 

Opatová, spájajúceho pozemky C-KN 4021 zastavaná plocha a nádvorie  a CKN 4017 

zastavaná plocha a nádvorie,   pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, 

za účelom získania právneho vzťahu k predmetu nájmu na zabezpečenie realizácie 

a udržateľnosti projektu pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: 

úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park (cyklotrasa), na dobu 20 rokov 

s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu 

nájmu 1,- € ročne, s nasledovnými podmienkami :  
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- nájomca je povinný zabezpečiť, aby bol predmet nájmu počas celej doby trvania 

nájmu  prístupný verejnosti, t.j. zabezpečený prejazd vozidiel a prechod chodcov, 

- nájomca bude vykonávať odborný výkon prevádzky a údržby cyklotrasy v rozsahu 

prináležiacom prevádzkovateľovi a zaväzuje sa plniť nasledovné povinnosti:  

 

a) zodpovedá tretím osobám, používajúcim cyklotrasu, za riadnu a bezpečnú 

prevádzku na nej, ako aj za škody, ktoré by vznikli na cyklotrase pri jej používaní, 

b) zabezpečí na vlastné náklady vykonávanie potrebnej údržby a opráv cyklotrasy 

c) zabezpečí na vlastné náklady odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej 

bezprostredného okolia, 

d) zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie vzniku škody v takom rozsahu, 

aby prevádzkou cyklotrasy a nedostatočnou starostlivosťou nebola spôsobená škoda 

na majetku vo vlastníctve prenajímateľa, 

e) preberá na seba aj zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov alebo osôb, 

realizujúcich činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou cyklotrasy, 

f) nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania 

tretej osoby alebo do podnájmu tretej osobe s výnimkou ním zriadenej organizácie, 

g) nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady príslušné orientačné značenie 

na cyklotrase, v súlade s platnou legislatívou a zabezpečovať jej údržbu a obnovu na 

vlastné náklady,  

h) nájomca zodpovedá tretím osobám v plnej miere za všetky škody, ktoré by v 

dôsledku realizácie, prevádzkovania, údržby, či rekonštrukcie a modernizácie 

cyklotrasy vznikli, 

i).nájomca preberá zodpovednosť za akékoľvek úrazy vzniknuté na cyklotrase počas 

celej doby nájmu. 

- nájomca sa zaväzuje plniť všetky podmienky nájmu podľa tejto zmluvy, predmet 

nájmu užívať riadnym a hospodárnym spôsobom a udržiavať ho na vlastné náklady 

v prevádzkyschopnom stave a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu 

výlučne na účel uvedený v tejto zmluve, 

- nájomca je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní stavby „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry     v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park dodržiavať všetky legislatívne požiadavky právneho poriadku Slovenskej 

republiky pre tento typ stavby, 

- nájomca  oprávnený postúpiť práva a povinnosti nájomcu z tejto zmluvy v znení jej 

prípadných dodatkov jedine na ním zriadenú príspevkovú organizáciu Správu ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO 37915568, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 

O tomto postúpení práv a povinností je nájomca povinný prenajímateľa písomne 

informovať minimálne 5 dní vopred. 

 

Odôvodnenie:  

   Ide o stavebný objekt „Most ponad Opatovský potok“ nachádzajúci sa v k.ú. 

Opatová, spájajúci pozemky C-KN 4021  a CKN 4017. Uvedený mostný objekt „Most 

ponad Opatovský potok“ je súčasťou stavby cyklotrasy „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park,  ktorej 

investorom je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Stavba bude realizovaná 

zároveň aj z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Cyklotrasa bude vedená po moste ponad Opatovský potok na existujúcej asfaltovej 

komunikácii   vedenej po konštrukcii mosta. Vybudovanie cyklotrasy si nevyžiada zásah do 
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mostnej konštrukcie. Na jestvujúcej asfaltovej komunikácii sa vyspravia  lokálne poškodenia 

(výtlky, priečne a pozdĺžne trhliny). 

    Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom 

záujme, ktorej stavebníkom bude nájomca a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po 

dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 705 

k Návrhu na kúpu  nehnuteľného majetku do vlastníctva  Mesta Trenčín  od Petra 

Bulka.    

        

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, E-KN parc.č. 2283/1 trvalý trávnatý porast o výmere 1530 m2, E-KN parc.č. 

2283/2 orná pôda o výmere 2597 m2, zapísaných na LV č.8342 ako vlastník Peter Bulko 

v podiele 1/1-ina,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich 

sa pod časťou komunikácie, autobusovej niky a parkovacími miestami na Ul. Východná, za 

kúpnu cenu vo výške 30,- €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................  123.810,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky nachádzajúce sa pod komunikáciou, autobusovou nikou 

a parkovacími mestami na U. Východnej. Vlastník pozemkov požiadal v roku 2018 Mesto 

Trenčín o ich vysporiadanie. V rozpočte Mesta Trenčín na rok 2020 sú  vyššie uvedené 

finančné prostriedky na výkup pozemkov schválené.  

V minulosti Mesto Trenčín vykupovalo pozemky pod komunikáciou na Ul. Východnej za 

rovnakých podmienok. 

 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 706 

k Návrhu na kúpu stavebného  objektu a pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín  od 

Dolná Kopanica s.r.o.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 



 

 

23 

s c h v a ľ u j e 

 

1/  kúpu časti  SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy v súvislosti so stavbou 

"Obytný súbor Kubra“, do vlastníctva Mesta Trenčín,  nachádzajúceho   sa na pozemku  

v k.ú. Kubrá,  novovytvorená   C-KN parc.č. 2414/107   zastavaná   plocha   a nádvorie   o   

výmere 1873  m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 44566727-060/2020 z  pôvodnej C-

KN parc.č. 2414/2 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 4356 ako vlastník Dolná 

Kopanica  s.r.o  od investora Dolná Kopanica, s.r.o., za účelom zabezpečenia jeho správy 

a údržby, za kúpnu cenu vo výške 1,- €  

 

Na stavbu „Obytný súbor Kubrá“, SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy  bolo 

vydané Kolaudačné rozhodnutie ÚSaŽP 2020/35293/89601/21/Zm, dňa 08.09.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2020. 

 

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

 

Odôvodnenie: 

    Investor Dolná Kopanica, s.r.o., požiadal o prevzatie časti stavebného objektu „SO -  

02   Komunikácie   a  spevnené plochy“ pre stavbu „Obytný súbor Kubrá“ do vlastníctva 

Mesta Trenčín.         Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 

2020/35293/89601/21/Zm, dňa 08.09.2020 Kolaudačné rozhodnutie  na stavbu „Obytný 

súbor Kubrá“, SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 09.09.2020. Následne bude tento stavebný objekt zaradený do siete miestnych 

komunikácií. 

 

2/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúceho  

sa v k.ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc.č. 2414/107  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1873 m2,  odčlenená Geometrickým plánom č. 44566727-060/2020 z pôvodnej C-

KN parc.č. 2414/2 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 4356 ako vlastník Dolná 

Kopanica s.r.o, za účelom vysporiadania  pozemku nachádzajúceho sa pod chodníkmi a 

komunikáciou v obytnej zóne rodinných domov,  napojenou na jestvujúcu komunikáciu, Ul. 

Kubranská,  za kúpnu cenu vo výške 1,- € 

 

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

 

Odôvodnenie:  

      Ide o pozemok nachádzajúci  sa pod časťou novovybudovanej  komunikácie  a 

chodníkmi  v súvislosti s realizovanou  stavbou  „Obytný súbor  Kubrá“, ktorá sa napája na 

jestvujúcu komunikáciu Ul. Kubranská. Predmetnou kúpou si Mesto Trenčín vysporiada 

pozemok pod  časťou stavebného  objektu  SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 707 

k Návrhu na kúpu stavebného objektu do vlastníctva Mesta Trenčín  od Martin 

Kotras.    

   

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

 

kúpu stavebného objektu „SO Stojisko pre nádoby na separovaný odpad“ 

nachádzajúci sa na časti pozemku C-KN parc.č. 45/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

25 m2 od investora Martina Kotrasa, za účelom zabezpečenia jeho správy a údržby, za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €  

 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP/2020/37603/68051//FoE 

dňa 06.05.2020 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby. 

 

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

 

Odôvodnenie:  

Investor Martin Kotras požiadal dňa 08.10.2020 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva č. 461 zo dňa 11.03.2020 Mesto Trenčín o prevzatie stavebného objektu „SO 

Stojisko pre nádoby na separovaný odpad“ do vlastníctva Mesta Trenčín.   

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP/2020/37603/68051//FoE 

dňa 06.05.2020 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.  

      Pri predaji pozemku v k.ú. Záblatie C-KN parc.č. 45/3 formou priameho predaja, 

Mesto Trenčín určilo podmienku  výstavby stojiska na nádoby na separovaný odpad na 

susednom pozemku, a to  podľa situácie vypracovanej Útvarom mobility MsÚ v Trenčíne. 

Stavebník dodržal všetky podmienky stanovené Mestom Trenčín a stavebný objekt bol 

vybudovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa situácie vypracovanej Útvarom mobility 

MsÚ v Trenčíne. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 708 

k Návrhu na kúpu stavebných  objektov a pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín a 

na zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve  RV3, 

s.r.o. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/  kúpu stavebných objektov  „SO 13 Verejný vodovod“ a „SO 15 Verejná 

kanalizácia“ v súvislosti so stavbou „Komunikácie a IS pre obytnú zónu Rezidencia 

Vinohrady – Tramínova, Trenčín, Zlatovce“ nachádzajúcich sa v k.ú. Zlatovce na 

pozemkoch C-KN parc.č. 1902/315, C-KN parc.č. 1901/5, C-KN parc.č. 1901/300 a C-KN 

parc.č. 1900/196 od investora RV3, s.r.o., za účelom zabezpečenia ich správy a údržby, 

každý za kúpnu cenu vo výške 1,- €/objekt. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č.j. OU-TN-

OSZP3-2019/006240-005 TNI dňa 15.03.2019 Rozhodnutie na užívanie vodnej stavby pre 

stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu Rezidencia Vinohrady – Tramínova, Trenčín, 
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Zlatovce“ stavebný objekt „SO 13 Verejný vodovod“ a „SO 15 Verejná kanalizácia“, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.03.2019. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................. 2,- €. 

 

Odôvodnenie:   

Stavebné objekty „SO 13 Verejný vodovod“ a „SO 15 Verejná kanalizácia“ 

zabezpečujú napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre novovybudovanú 

obytnú zónu rodinných a bytových domov na Ul. Tramínova.  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č.j. OU-TN-

OSZP3-2019/006240-005 TNI dňa 15.03.2019 Rozhodnutie na užívanie vodnej stavby pre 

stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu Rezidencia Vinohrady – Tramínova, Trenčín, 

Zlatovce“ stavebný objekt „SO 13 Verejný vodovod“ a „SO 15 Verejná kanalizácia“, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 19.03.2019.  

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. listom zo dňa 16.09.2020 vydali stanovisko, na 

základe ktorého nemajú námietky k technickému stavu uvedenej vodárenskej infraštruktúry. 

RV3, s.r.o. požiadalo Mesto Trenčín o prevzatie vyššie uvedených stavebných objektov do 

vlastníctva Mesta Trenčín. Následne Mesto Trenčín zabezpečí ich prevádzku a údržbu 

prostredníctvom TVK, a.s. na základe dodatku k Zmluve o nájme a prevádzkovaní 

vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry  

a v budúcnosti bude stavebný objekt vložený do majetku TVK, a.s. –  formou nepeňažného 

vkladu a navýšenia základného imania.  

  

 

2/  kúpu stavebného objektu „SO 23 Verejné osvetlenie“ nachádzajúceho sa v k.ú. 

Zlatovce na pozemkoch C-KN parc.č. 1902/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 

m2, C-KN parc.č. 1902/436 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, C-KN parc.č. 

1902/315 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2, C-KN parc.č. 1901/5 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 19 m2, C-KN parc.č. 1900/300 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 2446 m2, C-KN parc.č. 1900/196 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1592 m2 

a C-KN parc.č. 1900/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 637 m2 a C-KN parc.č. 

1900/185 orná pôda o výmere 3 m2  od investora RV3, s.r.o., za účelom zabezpečenia jeho 

správy  údržby, za kúpnu cenu vo výške 1,- €  

 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2019/843/34334/3/No zo 

dňa 29.03.2019 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu 

REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“, SO 23 Verejné 

osvetlenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019. 

 

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

 

Odôvodnenie: 

„SO 23 Verejné osvetlenie“ rieši rozšírenie mestského verejného osvetlenia do 

novovybudovanej lokality, obytnej zóny rodinných domov a bytových domov, v súvislosti 

so stavbou „Komunikácie a IS pre obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, 

Trenčín - Zlatovce“. 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2019/843/34334/3/No zo 

dňa 29.03.2019 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu 

REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“, SO 23 Verejné osvetlenie, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019, na základe ktorého stavebník RV3, s.r.o. 
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požiadal o prebratie SO do majetku Mesta Trenčín. Následne Mesto Trenčín 

prostredníctvom svojho správcu zabezpečí jeho správu a údržbu. 

 

 

3/  kúpu časti stavebného objektu „SO 12 Sídliskové komunikácie, parkoviská, 

chodníky“, t.j. sídliskové komunikácie a chodníky, nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce na 

pozemkoch C-KN parc.č. 1902/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2, C-KN 

parc.č. 1902/436 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, C-KN parc.č. 1902/315 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2, C-KN parc.č. 1901/5 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 19 m2, C-KN parc.č. 1900/300 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2446 m2, C-KN parc.č. 1900/196 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1592 m2 a C-KN 

parc.č. 1900/308 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 637 m2 od investora RV3, s.r.o., 

za účelom zabezpečenia ich správy a údržby, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 

Mesto Trenčín ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

vydal pod č.j.  ÚSaŽP 2019/844/34337/3/No, dňa 29.03.2019 Kolaudačné rozhodnutie na 

stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, 

Trenčín - Zlatovce“, SO 12 - Sídliskové komunikácie, parkoviská, chodníky, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019. 

 

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

 

Odôvodnenie: 

      „SO 12 Sídliskové komunikácie, parkoviská, chodníky“ sprístupňuje 

novovybudovanú obytnú zónu rodinných a bytových domov a rieši napojenie na jestvujúcu 

verejnú komunikáciu. 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2019/843/34334/3/No zo 

dňa 29.03.2019 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Komunikácie a IS pre obytnú zónu 

REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“, SO 12 Sídliskové 

komunikácie, parkoviská, chodníky, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019, na 

základe ktorého stavebník RV3, s.r.o. požiadal  

o zaradenie novovybudovaných komunikácií a chodníkov do siete miestnych komunikácií. 

Následne Mesto Trenčín prostredníctvom svojho správcu zabezpečí ich správu a údržbu. 

 

 

4/ kúpu stavebného objektu „SO detské ihrisko“ v súvislosti so stavbou „Bytový 

dom 1“ do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúceho sa v k.ú. Zlatovce na pozemku C-KN 

parc.č. 1900/177 od investora RV3, s.r.o., za účelom zabezpečenia jeho správy a údržby, za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €. 

 

Stavebný objekt pozostáva z:  

- Parkové lavičky – 2 ks 

- Prevažovacia hojdačka 

- Pružinová hojdačka 

- Drevená preliezačka – 2 veže spojené mostom, šikmý rebrík, zvislá stena z textilných 

lán, šmýkačka a šikmá lezecká stena 

- Detské pieskovisko 

 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2020/1543/9852/19/No, 

dňa 10.02.2020 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Bytový dom 1“, SO detské ihrisko, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2020. 
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Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................. 1,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Investor spoločnosť RV3, s.r.o. požiadal o prevzatie stavebného objektu „SO detské 

ihrisko“ pre stavbu „Bytový dom 1“ do vlastníctva Mesta Trenčín.  Mesto Trenčín ako 

príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2020/1543/9852/19/No, dňa 10.02.2020 

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Bytový dom 1“, SO detské ihrisko, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 18.02.2020, na základe ktorého stavebník požiadal o zabezpečenia jeho 

správy a údržby. 

Zmluva o prevzatí stavebného objektu „SO detské ihrisko“ bude zo strany Mesta Trenčín 

podpísaná až po doložení podkladov preukazujúcich, že predmetné detské ihrisko je 

vybudované v súlade s platnou legislatívou, tj. v zmysle Zákona č. 371/2019 Z.z. o 

základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a v zmysle STN EN 1176-1. 

 

 

5/ zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti so stavbou „Komunikácie a IS 

pre obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“ na 

pozemku v k.ú. Zlatovce, na C-KN parc.č. 1902/436 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 3925 ako vlastník RV3, s.r.o. v podiele 1/1-ina, v celom 

rozsahu, ako verejného chodníka, v prospech Mesta Trenčín. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti 

strpieť na zaťaženom pozemku v celom rozsahu: 

a) existenciu stavby chodníka ako časť „SO 12 Sídliskové komunikácie, parkoviská, 

chodníky“ vybudovaný v súvislosti so stavbou „Komunikácie a IS pre obytnú zónu 

REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“ 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy chodníka pre peších a jej odstránenie 

  

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu určitú, t.j. do doby prevodu C-KN 

parc.č. 1902/436 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 do vlastníctva Mesta Trenčín. 

 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na to, že na pozemku v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 1902/436 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 2 m2 je  zapísané záložné právo, bolo dohodnuté, že právo 

stavby chodníka bude riešené formou zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Trenčín, 

a to do doby jeho vysporiadania. 

Zmluva o zriadení bezodplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom 

Trenčín ako oprávneným z vecného bremena a RV3, s.r.o. ako povinným z vecného 

bremena.  

 

6/ kúpu nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúcich  

sa v k.ú. Zlatovce, pozemok C-KN parc.č. 1902/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

174 m2, C-KN parc.č. 1902/315 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2, C-KN 

parc.č. 1901/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, C-KN parc.č. 1900/300 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2446 m2, C-KN parc.č. 1900/196 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1592 m2,  C-KN parc.č. 1900/308 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 637 m2, C-KN parc.č. 1900/177 orná pôda o výmere 124 m2  

a C-KN parc.č. 1900/185 orná pôda o výmere 3 m2  ako vlastník RV3, s.r.o., za účelom 

vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod detským ihriskom, pod verejným 
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osvetlením, pod prístupovou komunikáciou a chodníkom v obytnej zóne rodinných 

a bytových domov, napojenou na jestvujúcu komunikáciu, Ul. Hroznová, Na Kamenci, za 

kúpnu cenu vo výške 1,- € 

 

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

 

Odôvodnenie:  

      Ide o pozemky nachádzajúce sa pod novovybudovanou prístupovou komunikáciou, 

chodníkom, verejným osvetlením a detským ihriskom v súvislosti s realizovanou stavbou 

„Komunikácie a IS pre obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - 

Zlatovce“. Predmetné stavby sú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RV3, 

s.r.o.. Kúpou týchto pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, si mesto zabezpečí ich 

majetkovoprávne vysporiadanie pod vyššie uvedenými stavebnými objektami, ktoré taktiež 

nadobudne do svojho vlastníctva.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 709 

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 so stavbou 

„Novostavba rodinného domu“, SO 2.1 preložka vedenia NN, na pozemkoch v k.ú. 

Zlatovce, na C-KN parc.č. 726/2, C-KN parc.č. 44/1, C-KN parc.č.748 zapísaných na LV 

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

je vyznačený Geometrickým plánom č. 17905095-048-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 99 m2, v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská 

distribučná, a.s. (Investor: Milan Repka)  

 

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 elektroenergetických zariadení a ich 

odstránenie 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 169/2020 

vyhotoveným Ing. Jurajom Sedláčkom a predstavuje sumu 640,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Investor stavby, Milan Repka, požiadal Mesto Trenčín v súvislosti s realizáciou 

stavby „Novostavba rodinného domu“ o zriadenie odplatného vecného bremena. Predmetom 

zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky 
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v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 726/2, C-KN parc.č. 44/1, C-KN parc.č.748 zapísané na LV 

č.1 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 

vyznačený Geometrickým plánom č. 17905095-048-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 99 m2. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 710 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  a v prospech TEN Group s.r.o. a.  

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

  1. zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „Prestavba a nadstavba objektu Veľkomoravská 2867 na 

polyfunkčný dom“ – „SO Vonkajšie rozvody NN“, Ul. Veľkomoravská, na pozemkoch 

v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 376/1 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č.401/59 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č.412/1 zastavaná plocha a nádvorie zapísaných 

na LV č.1 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného 

bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 33183287-63-20 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 231 m2 v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská 

distribučná, a.s. (žiadateľ: TEN Group s.r.o.) 

 

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. 125/2020 

vyhotoveným Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 2 910,- €. 

 

Odôvodnenie: 

TEN Group s.r.o. ako investor  stavby v súvislosti s realizáciou stavby „Prestavba 

a nadstavba objektu Veľkomoravská 2867 na polyfunkčný dom“ – „SO Vonkajšie 

rozvody NN“ nachádzajúcej sa na Ul. Veľkomoravská, požiadal Mesto Trenčín o zriadenie 

odplatného vecného bremena.  

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby sa zriaďuje medzi 

Mestom Trenčín, ako povinným z vecného bremena, Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

oprávneným z vecného bremena a TEN Group s.r.o. ako platiteľom.  

 

  2. zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „Prestavba a nadstavba objektu Veľkomoravská 2867 na 

polyfunkčný dom“  - „SO Predĺženie STL plynovodu“, Ul. Veľkomoravská,  na 

pozemkoch v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 376/1 zastavaná plocha a nádvorie a C-KN 
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parc.č.412/1 zastavaná plocha a nádvorie zapísaných na LV č.1 vo vlastníctve Mesta 

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

Geometrickým plánom č. 33183287-59-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 57 m2 

v prospech oprávneného z vecného bremena TEN Group s.r.o. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 

strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 

z vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukciu týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 33183287-59-

20 

- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 113/2020 

vyhotoveným Ing. Františkom Nekorancom a predstavuje sumu 781,- €. 

 

Odôvodnenie: 

TEN Group s.r.o. ako investor stavby v súvislosti s realizáciou stavby „Prestavba 

a nadstavba objektu Veľkomoravská 2867 na polyfunkčný dom“ – „SO Predĺženie STL 

plynovodu“ nachádzajúcej sa na Ul. Veľkomoravská, požiadal Mesto Trenčín o zriadenie 

odplatného vecného bremena.  

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

ako povinným z vecného bremena a TEN Group s.r.o. ako platiteľom a oprávneným 

z vecného bremena. 

   

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 711 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín   v prospech Slovenská republika  – Slovenská správa ciest.     

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „I/61 Trenčín – most“ , nachádzajúcej  sa v k.ú. Záblatie C-KN pac.č. 

802/4 trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 42 m2 

-  stavebný objekt  SO 404 Prekládka vedenia VN, diaľničný privádzač – 

Zlatovská,  rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým 

plánom č.  36315583 – 010 - 2014 zo dňa 05.03.2014, vyhotoviteľ GEO3 

Trenčín, so sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 

287/14 dňa 24.03.2014 a vzťahuje sa na časť pozemku   

C-KN  parc.č. 802/4   diel   10 o výmere   2 m2 
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- stavebný objekt SO 354 Prekládka kanalizácie DN 300 ckm 0,180 až 0,500, 

rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.   

36315583 – 081 - 2014 zo   dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so 

sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 911 01  Trenčín, overený pod číslom 99/15 dňa 

03.02.2015 a vzťahuje sa na časť pozemku  

C-KN parc.č. 802/4 diel   2 o výmere   11 m2 

v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. 

 

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

nehnuteľnostiach  : 

 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby, vstupu, prechodu a  

prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena 

a ním poverenými osobami a 

b) prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácie 

a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby  a jej 

odstránenia a vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a 

nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za 

tým účelom Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami a 

to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť zriadenie, 

uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby (SO 404 Prekládka vedenia VN, diaľničný 

privádzač – Zlatovská a SO 354 Prekládka kanalizácie DN 300 ckm 0,180 až 0,500) sa 

vzťahuje na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrických plánoch. 

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť vstup, 

prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami, sa vzťahuje 

na zaťaženú nehnuteľnosť v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 203/2019 zo dňa 

06.12.2019, vyhotoveným  znalcom Ing. Mariánom Mrázikom a predstavuje sumu 146,77 €. 

 

Odôvodnenie:  

         V súvislosti s realizáciou stavby „I/61 Trenčín – most“, stavebný objekt SO 404 

Prekládka vedenia VN, diaľničný privádzač – Zlatovská a  stavebný objekt SO 354 

Prekládka kanalizácie DN 300 ckm 0,180 až 0,500, Slovenská správa ciest požiadala Mesto 

Trenčín ako vlastníka dotknutej nehnuteľnosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. Predmetom zriadenia 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí je pozemok nachádzajúci 

sa v k.ú. Záblatie v mieste výstavby objektov verejne prospešnej stavby „I/61 Trenčín – 

most“.  

 

2/  zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti 

s realizáciou stavby „I/61 Trenčín – most“ , nachádzajúcej  sa v k.ú. Zlatovce C-KN parc.č. 

19/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 120 m2, C-KN parc.č. 15/18 zastavaná 

plocha o celkovej výmere 37 m2, C-KN parc.č. 20/46 ostatná plocha  o celkovej výmere 
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232 m2, C-KN parc.č. 44/14 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 115 m2,  C-

KN parc.č. 44/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 30 678 m2, C-KN parc.č. 

20/29 ostatná plocha o celkovej výmere 30 465 m2, C-KN parc.č. 20/54 ostatná plocha 

o celkovej výmere 2 385 m2,  C-KN parc.č. 20/55 ostatná plocha o celkovej výmere 1 094 

m2, C-KN parc.č. 189 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8 233 m2, C-KN 

parc.č. 20/116 ostatná plocha o celkovej výmere 397 m2 a C-KN parc.č. 20/2 ostatná 

plocha o celkovej výmere 2 842 m2 

 

- stavebný objekt SO 404 Prekládka vedenia VN, diaľničný privádzač – 

Zlatovská, rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým 

plánom č.  36315583-077-2014 zo dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, 

so sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 59/15 dňa 

28.01.2015 a vzťahuje sa na časť pozemkov: 

C-KN parc.č. 19/1  diel  26 o výmere 4 m2 

C-KN parc.č. 15/18 diel 24 o výmere 14 m2 

C-KN parc.č. 20/46  diel 15 o výmere 169 m2 

C-KN parc.č. 44/14  diel  1 o výmere 5 m2 

 

- stavebný objekt SO 404 Prekládka vedenia VN, diaľničný privádzač – 

Zlatovská, rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým 

plánom č.  36315583-009-2014 zo dňa 05.03.2014, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, 

so sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 286/14 dňa 

25.03.2014 a vzťahuje sa na časť pozemkov: 

C-KN parc.č. 19/1  diel  12 o výmere 4 m2 

C-KN parc.č. 15/18 diel   7 o výmere 13 m2 

C-KN parc.č. 20/46  diel 19 o výmere 158 m2 

C-KN parc.č. 44/14  diel   1 o výmere 6 m2 

 

- stavebný objekt SO 402 Prekládka vedenia NN, ulica Ľ. Stárka, rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  36315583-

075-2014 zo dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 19/15 dňa 30.01.2015 

a vzťahuje sa na časť pozemkov: 

C-KN parc.č. 20/29  diel 1  o výmere 10 m2 

C-KN parc.č. 20/54  diel 5  o výmere 20 m2 

C-KN parc.č. 20/55 diel 3  o výmere 52 m2 

 

- stavebný objekt  SO 451 Prekládka MK a MOK Slovak Telecom, diaľničný 

privádzač, prístav,  rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

Geometrickým plánom č.  36315583-036-2015 zo dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ 

GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod 

číslom 414/15 dňa 17.04.2015 a vzťahuje sa na časť pozemkov: 

C-KN parc.č. 19/1 diel  17 o výmere 39 m2 

C-KN parc.č. 20/29 diel    1 o výmere 13 m2 

C-KN parc.č. 20/54 diel    5 o výmere 20 m2 

C-KN parc.č. 20/55 diel    3 o výmere 54 m2  

 

- stavebný objekt  SO 403 Prípojka NN pre VO ul. Ľ. Stárka, most, rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  36315583-

076-2014 zo dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. 
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Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 18/15 dňa  06.02.2015 

a vzťahuje sa na časť pozemku: 

C-KN parc.č. 20/2 diel 1 o výmere  33 m2 

 

- stavebný objekt SO 405 Prekládka vedenia VN, ul. Ľ. Stárka a hrádza, rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  36315583-

078-2014 zo dňa 09.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 58/15 dňa  02.02.2015 

a vzťahuje sa na časť pozemku: 

C-KN parc.č. 20/116  diel 5 o výmere 5 m2 

 

- stavebný objekt SO 431 Verejné osvetlenie, ul. Ľ. Stárka, most, rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  36315583-

031-2015 zo dňa 31.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 214/15 dňa  06.03.2015 

a vzťahuje sa na časť pozemku: 

C-KN parc.č. 189 diel 5 o výmere 108 m2 

 

v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. 

 

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

nehnuteľnostiach  : 

 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby, vstupu, prechodu a  prejazdu 

peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena a ním 

poverenými osobami a 

 

b) prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácie 

a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby  a jej 

odstránenia a vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami a to v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti  

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť zriadenie, 

uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb  (SO 404 Prekládka vedenia VN, 

diaľničný privádzač - Zlatovská, SO 402  Prekládka vedenia NN, ulica Ľ. Stárka, SO 451 

Prekládka MK a MOK Slovak Telecom, diaľničný privádzač, prístav, SO 403, Prípojka NN 

pre VO ul. Ľ. Stárka, most, SO 405 Prekládka vedenia VN, ul. Ľ. Stárka a hrádza, SO 431 

Verejné osvetlenie, ul. Ľ. Stárka, most)  sa vzťahuje na časti zaťaženej nehnuteľnosti v 

rozsahu vyznačenom v geometrických plánoch. 

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť vstup, 

prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami, sa vzťahuje 

na zaťaženú nehnuteľnosť v nevyhnutnom rozsahu. 
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Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 205/2019 zo dňa 

06.12.2019, vyhotoveným  znalcom Ing. Mariánom Mrázikom a predstavuje sumu 8.200,56  

€. 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „I/61 Trenčín – most“, stavebné objekty SO 404 

Prekládka vedenia VN, diaľničný privádzač – Zlatovská, SO 402 Prekládka vedenia NN, 

ulica Ľ. Stárka, SO 451 Prekládka MK a MOK Slovak Telecom, diaľničný privádzač, SO 

403 Prípojka NN pre VO ul. Ľ. Stárka, most, SO 405 Prekládka vedenia VN, ul. Ľ. Stárka 

a hrádza a SO 431 Verejné osvetlenie, ul. Ľ. Stárka, most  Slovenská správa ciest požiadala 

Mesto Trenčín ako vlastníka dotknutých nehnuteľností o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. Predmetom 

zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky 

nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce v mieste výstavby objektov verejne prospešnej stavby „I/61 

Trenčín – most“.  

 

3/ zriadenie odplatného  vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „I/61 Trenčín – most“ , nachádzajúcej  sa v k.ú. Zlatovce C-KN parc.č. 19/1 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 120 m2, C-KN parc.č. 20/29  ostatná plocha 

o celkovej výmere 39.465 m2 a C-KN parc.č. 44/2 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 1.208 m2  

 

- stavebný objekt  SO 303 Dažďová kanalizácia na obj. 122 rozsah a priebeh 

vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  36315583-088-2014 

zo dňa 12.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: ul. Gen. Štefánika 42, 

911 01 Trenčín, overený pod číslom 101/15 dňa  03.02.2015 a vzťahuje sa na 

časť pozemku: 

C-KN parc.č. 20/29  diel 2 o výmere 14 m2 

 

- stavebný objekt  SO 301 Dažďová kanalizácia obchvatu v km 0,000-2,450, 

rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  

36315583-026-2014 zo dňa 03.06.2014, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: 

ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 648/14 dňa  

09.06.2014 a vzťahuje sa na časť pozemku: 

C-KN parc.č. 20/29   diel 2 o výmere 15 m2 

 

- stavebný objekt SO 301 Dažďová kanalizácia obchvatu v km 0,000-2,450, SO 

302 Dažďová kanalizácia  na obj. 121, SO 306 DUN na obj. 301 – Stoka A3, , 

rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  

36315583-067-2014 zo dňa 12.01.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: 

ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom  28/15 dňa  

26.01.2015  a vzťahuje sa na časť pozemkov: 

C-KN parc.č. 20/29   diel 2 o výmere 277 m2 

C-KN parc.č. 20/29  diel 4 o výmere 21 m2 

 

- stavebný objekt  SO 321 Prekládka vodovodu DN 100 ckm 0,000 až 0,520, 

rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.  

36315583-074-2015 zo dňa 30.10.2015, vyhotoviteľ GEO3 Trenčín, so sídlom: 

ul. Gen. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, overený pod číslom 109/15 dňa  

13.11.2015 a vzťahuje sa na časť pozemkov: 
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 C-KN parc.č. 19/1    diel 6 o výmere 7 m2 

       C-KN parc.č. 20/29   diel 29 o výmere 40 m2 

       C-KN parc.č. 44/2   diel 10 o výmere 11 m2 

 

v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. 

 

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

nehnuteľnostiach  : 

 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby, vstupu, prechodu a  prejazdu 

peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena a ním 

poverenými osobami a 

 

b) prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácie 

a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby  a jej 

odstránenia a vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami a to v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti  

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť zriadenie, 

uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby (SO 303 Dažďová kanalizácia na obj. 122, 

SO 301 Dažďová kanalizácia obchvatu v km 0,000-2,450, SO 301 Dažďová kanalizácia 

obchvatu v km 0,000-2,450, SO 302 Dažďová kanalizácia  na obj. 121, SO 306 DUN na obj. 

301 – Stoka A3, stavebný objekt  SO 321 Prekládka vodovodu DN 100 ckm 0,000 až 0,520 

) a  sa vzťahuje na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrických 

plánoch. 

 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť vstup, 

prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami, sa vzťahuje 

na zaťaženú nehnuteľnosť v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 204/2019 zo dňa 

06.12.2019, vyhotoveným  znalcom Ing. Mariánom Mrázikom a predstavuje sumu 4.342,80  

€. 

 

Odôvodnenie: 

     V súvislosti s realizáciou stavby „I/61 Trenčín – most“, stavebné objekty SO 303 

Dažďová kanalizácia na obj. 122, SO 301 Dažďová kanalizácia obchvatu v km 0,000-2,450, 

SO 301 Dažďová kanalizácia obchvatu v km 0,000-2,450, SO 302 Dažďová kanalizácia  na  

obj. 121, SO 306 DUN na obj. 301 – Stoka A3, stavebný objekt  SO 321 Prekládka 

vodovodu DN 100 ckm 0,000 až 0,520   Slovenská správa ciest požiadala Mesto Trenčín 

ako vlastníka dotknutých nehnuteľností o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

v prospech Slovenská republika - Slovenská správa ciest. Predmetom zriadenia vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. 

Zlatovce v mieste výstavby objektov verejne prospešnej stavby „I/61 Trenčín – most“.  
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U z n e s e n i e  č. 712 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č.1240 zo dňa 27.02.2018  a na zriadenie 

odplatného vecného bremena na  pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 A) 

   

m e n í  

 

s účinnosťou od 18.11.2020 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1240 

zo dňa 27.02.2018, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v á l i l o  

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so 

stavbou „AAF Výrobno-skladová hala“ na pozemku v k.ú. Záblatie (priemyselný park), 

predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech 

budúceho oprávneného AAF International, spol. s r.o. na pozemkoch C-KN parc.č. 815/25, 

815/68, 815/69 zapísaných na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

pričom rozsah a priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po 

zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým 

posudkom.   

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na 

predmetných nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a uloženie splaškovej a vodovodnej prípojky a VN rozvody 

- umiestnenie stavby SO 15.1 Komunikácie a spevnené plochy - Etapa I. pozostávajúce 

z vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na C-KN parc.č. 

818/15 v k.ú. Záblatie,  

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy vjazdu, splaškovej a vodovodnej prípojky a VN rozvodov a ich odstránenie 

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti 

a činností vyššie uvedenými 

za podmienok: 

- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní 

stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 

- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký 

posudok zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 

- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za 

odplatu určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

- budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby. 

 

Odôvodnenie:  

     AAF International, spol. s r.o. realizuje stavbu „AAF Výrobno-skladová hala“. 

Vzhľadom k tomu, že inžinierske siete sa budú nachádzať na pozemkoch, ktoré sú vo 

vlastníctve Mesta Trenčín, požiadala spoločnosť AAF International, s.r.o. o uzatvorenie 
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Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Trenčín 

a spoločnosťou AAF International, s.r.o.. Po nadobudnutí právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na  uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom  území Záblatie, 

v lokalite priemyselný park. 

 

Zmena sa týka: 

 

- z textu vecného bremena sa vypúšťa   VN rozvody 

 

Odôvodnenie k zmene uznesenia:  

 

       Dňa 28.03.2018 bola medzi Mestom Trenčín a spoločnosť AAF International s. r. o. 

uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.21/2018, ktorej 

predmetom je budúce zriadenie odplatného vecného bremena na umiestnenie stavby SO 11 

VN Rozvody a trafostanica, SO 15.1 Komunikácia a spevnené plochy, SO 08 Areálová 

splašková kanalizácia a SO 04 Areálový pitný vodovod. 

      Vzhľadom k tomu, že Zmluva o zriadení vecného bremena na SO 11.1 VN Rozvody 

a SO 11.2 trafostanica bude uzatvorená priamo so spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, AAF International s. r. o. požiadala 

o uzatvorenie Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.21/2018, 

ktorého premetom bude vypustenie SO 11 VN Rozvody a trafostanica. 

 

 

 B) 

 

s c h v a ľ u j e  

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

„AAF Výrobno-skladová hala“, SO 11.1 VN rozvody a SO 11.2 Trafostanica, na 

pozemkoch v k.ú. Záblatie, na C-KN parc.č. 815/25, C-KN par.č. 815/68, C-KN 

parc.č.815/69 zapísaných na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom  č. 15/2020 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 636 m2, v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s., (Investor: AAF International s.r.o.). 

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 elektroenergetických zariadení a ich 

odstránenie 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 66/2020 vyhotoveným  

znalcom Ing. Jánom Brenišinom a predstavuje sumu 2 805,87 €. 

 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s realizáciou stavby „AAF Výrobno-skladová hala“, požiadala 

spoločnosť  AAF International s.r.o. ako investor stavby SO 11.1 VN rozvody a SO 11.2 
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Trafostanica Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s. 
Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú 

pozemky v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/25, C-KN par.č. 815/68, C-KN parc.č.815/69. 

Rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č.15/2020 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 636 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 713 

k Návrhu na vydanie súhlasu s prevodom vlastníckeho práva  pre  eMove, s.r.o.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s ú h l a s í 
 

  s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k.ú. Záblatie v území 

priemyselnej zóny – pozemku C-KN parc. č. 818/35 ostatná plocha o výmere 4328 m2 

v prospech spoločnosti Navláčil SK, s.r.o. za dodržania nasledujúcich podmienok: 

 

a) Spoločnosť eMove s.r.o., ako predávajúci, spoločnosť Navláčil SK, s.r.o. ako 

kupujúci a Mesto Trenčín uzatvoria Zmluvu o postúpení práv a povinností, ktoré 

vyplývajú z pôvodnej kúpnej zmluvy č. 52/2015 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 

ako predávajúcim a Wlana, s.r.o. ako kupujúcim dňa 25.2.2016, a to najmä 

povinnosti podľa čl. II, a čl. IV tejto zmluvy a ktoré spoločnosť Wlana, s.r.o. 

postúpila v scudzovacej zmluve na spoločnosť eMove s.r.o., a to najneskôr ku dňu 

podania návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech spoločnosti Navláčil SK 

s.r.o. do katastra nehnuteľností, 

b) Spoločnosť eMove s.r.o., ako predávajúci, spoločnosť Navláčil SK, s.r.o. ako 

kupujúci a Mesto Trenčín po nadobudnutí účinnosti zmluvy o postúpení práv 

a povinností ktoré vyplývajú z pôvodnej kúpnej zmluvy č. 52/2015 uzatvorenej 

medzi Mestom Trenčín ako predávajúcim a Wlana, s.r.o. ako kupujúcim dňa 

25.2.2016, a to najmä povinnosti podľa čl. II, a čl. IV tejto zmluvy, uzatvoria 

Dodatok č. 1 k tejto Zmluve o postúpení práv a povinností, predmetom ktorého bude: 

i. Zmena účelu výstavby uvedeného v článku II. odsek 1/ kúpnej zmluvy č. 

52/2015 

 

z pôvodného účelu: 

»výstavba výrobnej haly s podnikateľským zameraním v oblasti potravinárstva 

(spracovanie a skladovanie obilnín) v území priemyselnej zóny na Bratislavskej 

ulici v Trenčíne. Súčasťou stavby budú i administratívne priestory, skladové 

priestory, parkovacie a manipulačné plochy.« 
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na nový účel: 

»výstavba viacúčelových komerčných prevádzok s využitím na skladové, výrobné a 

kancelárske priestory v súlade s platným územným plánom mesta. Súčasťou stavby 

budú i parkovacie a manipulačné plochy.« 

 

ii. Zmena lehôt stanovených v článku IV. odsek 1/, 2/ a 3/ kúpnej zmluvy č. 

52/2015, ktorý znie:  

1/ Kupujúci sa zaväzuje, že v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 

práva v prospech spok prevádzanej nehnuteľnosti podá na príslušný orgán úplný 

návrh na vydanie rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby, územného 

rozhodnutia, stavebného povolenia, prípadne iného rozhodnutia, oprávňujúceho 

kupujúceho v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby v 

zmysle čl. II. tejto zmluvy). 

2/ Kupujúci sa zaväzuje, že bude pokračovať v príslušnom konaní riadne a bez 

prieťahov a poskytovať súčinnosť, smerujúcu k vydaniu príslušných rozhodnutí tak, 

aby v lehote do ďalších 24 mesiacov odo dňa podania návrhu na vydanie 

rozhodnutia uvedeného v článku IV. bod 1/ tejto zmluvy nadobudol právoplatné 

stavebné povolenie alebo iné rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje v zmysle platnej 

právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby. 

3/ Kupujúci sa zaväzuje ukončiť výstavbu výrobnej haly s podnikateľským 

zameraním v oblasti potravinárstva (spracovanie a skladovanie obilnín)  v zmysle 

ustanovenia čl. II. ods. 1 tejto zmluvy najneskôr do 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Za deň ukončenia výstavby sa 

pre účely tejto zmluvy  považuje deň, v ktorý nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu, ktorá je predmetom výstavby, pričom v prípade, ak je 

predmetom viac stavieb sa za deň ukončenia výstavby považuje deň, v ktorý 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ktorá bola 

skolaudovaná ako posledná. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu poskytne súčinnosť pri vydávaní príslušných 

povolení v zmysle platnej legislatívy. 

 

na nové lehoty nasledovne: 

1/  v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzanej 

nehnuteľnosti v prospech spoločnosti Navláčil SK, s.r.o.  podá spoločnosť Navláčil 

SK, s.r.o  na príslušný orgán úplný návrh na vydanie rozhodnutia (rozhodnutia 

o umiestnení stavby, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, prípadne iného 

rozhodnutia, oprávňujúceho kupujúceho v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť 

dohodnutý druh výstavby v zmysle čl. II. tejto zmluvy). 

2/ spoločnosť Navláčil SK, s.r.o. sa zaväzuje, že bude pokračovať v príslušnom 

konaní riadne a bez prieťahov a poskytovať súčinnosť, smerujúcu k vydaniu 

príslušných rozhodnutí tak, aby v lehote do ďalších 24 mesiacov odo dňa podania 

návrhu na vydanie rozhodnutia uvedeného v článku IV. bod 1/ tejto zmluvy 

nadobudol právoplatné stavebné povolenie alebo iné rozhodnutie, ktoré ho 

oprávňuje v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby. 

3/ spoločnosť Navláčil SK, s.r.o. sa zaväzuje ukončiť výstavbu viacúčelových 

komerčných prevádzok s využitím na skladové, výrobné a kancelárske priestory v 

súlade s platným územným plánom mesta   v zmysle ustanovenia čl. II. ods. 1 tejto 

zmluvy najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. Za deň ukončenia výstavby sa pre účely tejto zmluvy  považuje deň, v 
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ktorý nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ktorá je 

predmetom výstavby, pričom v prípade, ak je predmetom viac stavieb sa za deň 

ukončenia výstavby považuje deň, v ktorý nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu, ktorá bola skolaudovaná ako posledná. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu poskytne súčinnosť pri vydávaní príslušných 

povolení v zmysle platnej legislatívy. 

 

c) v prípade nedodržania podmienok podľa písm. a) a/alebo b) tohto uznesenia  má 

Mesto Trenčín právo na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny, t.j. 25.968,- € 

v zmysle kúpnej zmluvy č. 52/2015 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín ako 

predávajúcim a Wlana s.r.o. ako kupujúcim dňa 25.2.2016, práva a povinnosti, z 

ktorej boli postúpené na spoločnosť eMove s.r.o.. 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Wlana, s.r.o. uzatvorila dňa 25.2.2016 s Mestom Trenčín kúpnu zmluvu 

č. 52/2015, predmetom ktorej bola kúpa pozemku v k.ú. Záblatie – C-KN parc. č. 818/35 za 

účelom výstavby výrobnej haly s podnikateľským zameraním v oblasti potravinárstva 

v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici. 

 Spoločnosť Wlana, s.r.o.  bola v kúpnej zmluve zaviazaná k všetkým podmienkam, 

ktoré v článku 6 ustanovuje VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta v platnom znení. 

 Uznesením MsZ č. 1398 zo dňa 30.5.2018 bol spoločnosti Wlana, s.r.o. udelený 

 súhlas s prevodom vlastníckeho práva na pozemok C-KN parc.č. 818/35 v prospech 

spoločnosti e Move, s.r.o., a to v súlade s článkom 6 ods. 4 VZN č. 7/2003, v zmysle 

ktorého súhlas na prevod vlastníckeho práva udeľuje v mene predávajúceho mestské 

zastupiteľstvo.  

 V súčasnosti je vydané právoplatné územné rozhodnutie zo dňa 4.7.2019 pre stavbu 

»Objekt Wlana, Trenčín«,   

 Listom zo dňa 7.10.2020 požiadala spoločnosť e Move,s.r.o. o súhlas prevodom 

vlastníckeho práva pozemku C-KN parc. Č. 818/35 v prospech tretej osoby – spoločnosti 

Navláčil SK, s.r.o. a o zmenu účelu a lehôt výstavby stanovených v pôvodnej kúpnej 

zmluve. Ako dôvod prevodu vlastníkeho práva a odstúpenia od zámeru výstavby uviedli 

súčasné neľahké podmienky realizovať vlastný investičný zámer. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 714 

k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 663 bod 1/ zo dňa 23.09.2020. 

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

r u š í   

 

s účinnosťou od 23.09.2020 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 663 

bod 1/ zo dňa 23.09.2020, ktorým  
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s ch v á l i l o  

 

1/ prenájom  nehnuteľnosti – garážového boxu č. 7 o celkovej výmere 16,00 m2, 

nachádzajúceho sa na prízemí objektu so súp.č. 7428, CO kryt na Ul. Saratovská v Trenčíne, 

pre Ing. Andreja Hrma,  za účelom jeho využívania na parkovanie osobného motorového 

vozidla, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená, za cenu nájmu 360,00 €/rok bez energií 

 

Celková cena nájmu predstavuje ročne ...............................................................   360,00 €. 

 

Odôvodnenie: 

      Mesto Trenčín v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

oznámilo svoj zámer prenajať garážové boxy č. 6, 7, 8, 12, 13 a 14 nachádzajúce sa na 

prízemí objektu CO krytu na Ul. Saratovská súp.č. 7428 a garážové boxy č. 5, 7, 17 a 20 

nachádzajúce sa v objekte CO krytu na Ul. Gen. Svobodu súp.č. 7429 v Trenčíne, za účelom 

ich vyžívania na parkovanie osobných motorových vozidiel. Vyhlásená minimálna cena 

nájmu v zmysle platného VZN č. 12/2011 bola vo výške 360,00 €/rok, bez energií. Zámer 

Mesta Trenčín prenajať predmetné garážové boxy bol v zmysle vyššie uvedeného zákona 

zverejnený na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

Na vyhlásený priamy prenájom garážového boxu č. 7 nachádzajúceho sa na prízemí objektu 

so súp.č. 7428, CO kryt na Ul. Saratovská v Trenčíne bola doručená jedna cenová ponuka. 

Komisia na vyhodnotenie došlých ponúk menovaná primátorom mesta odporučila prenajať 

garážový box č. 7 žiadateľovi, nakoľko splnil podmienky vyhláseného priameho prenájmu. 

Na ostatné garážové boxy nachádzajúce sa v objekte CO krytu na Ul. Saratovská nebola 

doručená žiadna cenová ponuka. Na garážové boxy nachádzajúce sa v objekte CO krytu na 

Ul. Gen.Svobodu nebola doručená žiadna cenová ponuka. 

 

Odôvodnenie k zrušeniu uznesenia: 

      Dňa 16.10.2020 sa v súlade s Protokolom o odovzdaní a prevzatí  nebytového 

priestoru uskutočnilo prevzatie garážového boxu č. 7, nachádzajúceho sa na prízemí objektu 

CO krytu na Ul. Saratovská č. 7428 v Trenčíne, nájomcom Ing. Andrejom Hrmom. Nájomca 

predmetný garážový box neprevzal a požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy. 

 

     Na základe uvedeného Mestský úrad  v Trenčíne  navrhuje zrušiť uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 663 bod 1/ zo dňa 23.09.2020 tak, ako je uvedené v návrhu. 

 

 

 

      

 

 

U z n e s e n i e  č. 715 

k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 665 bod 1/  zo dňa 23.09.2020.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

r u š í   

 

s účinnosťou od 18.11.2020 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 665 

bod 1/  zo dňa 23.09.2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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s c h v á l i l o 

 

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)“, č. stavby A41688, stavebný objekt SO 29-38-02.05-03 – Žst. Zlatovce, 

komunikácia podjazdu ul. Brnianska – časť Odvodnenie, k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 

1126/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 690 m2, C-KN parc.č. 1126/2 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1526 m2, C-KN parc.č. 1126/22 zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 32 m, C-KN parc.č. 1128/7 zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 18 m2 a E-KN parc.č. 329/4 orná pôda o celkovej výmere 

128 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 1053 m2 ,  v prospech Trenčianske vodárne 

a kanalizácie,  a.s. 
 

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

nehnuteľnostiach  : 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – odvodnenia komunikácie  

oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 

plánom č. ZB 29-38-02-05-03/2016 na zriadenie vecného bremena a priznanie 

práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 06.09.2016, vyhotoveného firmou 

GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO 35715456, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod č. 1143/16 

dňa 26.09.2016 a 

- právo vstupu oprávneného z vecného bremena na pozemky za účelom 

vykonávania údržby, opráv a rekonštrukcie odvodnenia komunikácie po dobu 

jej životnosti, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.  

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 58/2017 vyhotoveným 

Ing. Pavlom Appelom a  predstavuje sumu  9.352,40  EUR  

 

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 29-38-02.05-03 – Žst. Zlatovce, 

komunikácia podjazdu ul. Brnianska – časť Odvodnenie, Železnice SR  požiadali Mesto 

Trenčín ako vlastníka dotknutých   nehnuteľností  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s..  Predmetom zriadenia vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sú  pozemky  nachádzajúce sa 

v katastrálnom  území Záblatie  v mieste výstavby objektov verejne - prospešnej stavby 

„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 

160 km/hod.“  

 

Odôvodnenie  k zrušeniu uznesenia : 

        Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23.09.2020 schválilo 

uznesením č. 665 bod 1/ zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Záblatie 

v prospech Trenčianske vodárne a kanalizácie. Následne Železnice SR požiadali o zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne z dôvodu, že oprávneným z vecného 

bremena pre stavebný objekt SO 29-38-02.05.-03 (odvodnenie komunikácie)  by mal byť 
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Trenčiansky samosprávny kraj. Železniciam SR bolo zo strany TSK oznámené, že 

v súčasnosti Trenčiansky samosprávny kraj rieši zmenu triedy cestnej komunikácie, ku 

ktorej uvedený stavebný objekt patrí, a teda sa v budúcnosti zmení i vlastníctvo a správa 

cestnej komunikácie. 

 

      Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje zrušiť uznesenie MsZ č. 

665 bod 1/ zo dňa 23.09.2020 tak, ako je uvedené v návrhu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 716 

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. 

– nebytové priestory, 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) 
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- 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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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, 

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  
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na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 717 

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. – 

ľadová plocha, 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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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, 
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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 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, 

tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna, v rozsahu podľa 

dohodnutého časového harmonogramu,  

na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021. 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. 718 

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. 

- reklamy, 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, 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021 za nájomné v období od 01.01.2021 do 

31.03.2021 vo výške 142,86/1 mesiac, od 01.04.2021 do 31.08.2021 vo výške 1,00 € 

a v období od 01.09.2021 do 31.12.2021 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, 

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 01.01.2021 do 31.12.2021 za nájomné v období od 01.01.2021 do 

31.03.2021 vo výške 142,86/1 mesiac, od 01.04.2021 do 31.08.2021 vo výške 1,00 € 

a v období od 01.09.2021 do 31.12.2021 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.  
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U z n e s e n i e  č. 719 

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.- nebytové priestory, 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 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 – 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 01.01.2021 do 31.12.2021.  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.  
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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 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 – 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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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. 720 

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. – ľadová plocha, IČO 36 119 300    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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 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 01.01.2021 do 31.12.2021. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto 

zmluvy.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 721 

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 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: 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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 U z n e s e n i e  č. 722 

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 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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: 

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 01.01.2021 do 31.12.2021. 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. 723 

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 AS Trenčín, a.s., IČO: 36 329 509.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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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 na III. NP a v suteréne v objekte krytej plavárne na ul. 

Mládežnícka 4 v Trenčíne, k.ú. Trenčín, na pozemku C-KN par.č. 1627/271, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 564 m², zapísaný na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín do nájmu pre: AS Trenčín, a.s., IČO: 36 329 509 s plochou 339,70 

m² ako posilňovňa a kancelárske priestory na dobu určitú od 01.01.2021 do 

31.12.2021. 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, 

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 na III. NP 

a v suteréne v objekte krytej plavárne na ul. Mládežnícka 4 v Trenčíne, k.ú. Trenčín, 

na pozemku C-KN par.č. 1627/271, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 564 m², 

zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín pre: AS Trenčín, a.s., IČO: 36 329 

509 s plochou 339,70 m² ako posilňovňa a kancelárske priestory na dobu určitú od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 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.  

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 724 

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   Kasárenská 1725/5A, Východná 6690/31.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 



 

 

55 

s c h 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 opakovaný prenájom nehnuteľnosti – 

garsónka č. 11 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici 

Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov Jozef Mandinec a Marcela Barčíková na dobu určitú 

– odo dňa 01.01.2021 do 31.12.2023, za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac s tým, že 

v súlade so Zmluvou o nájme bytu zo dňa 12.12.2018 nájomcovia nebudú mať po ukončení 

tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy o nájme k predmetnému 

bytu. 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................    301,08 €. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na ulici Kasárenská 

1725/5A, ktoré boli nadobudnuté za podpory – dotácie 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 dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve 

a v zákone č. 443/2010 Z. z. 

  

Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima, 

- riadne a včas si platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu 

- neporušili ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu zo dňa 12.12.2018.  

 

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. 725 

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   Kasárenská 1725/5A, Východná 6690/31.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h 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 opakovaný prenájom nehnuteľnosti – 1-

izbový byt č. 23 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici 
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Východná v Trenčíne pre nájomcov Jozef Mikolášek a manželka Marta Mikolášková na 

dobu určitú – 01.01.2021 do 31.12.2023, za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac s tým, 

že v súlade so Zmluvou o nájme bytu zo dňa 07.12.2018 nájomcovia nebudú mať po 

ukončení tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 

k predmetnému bytu.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................   1.104,60 €. 

 

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. 

 

Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje triapolnásobok 

životného minima,  

- riadne a včas si platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu, 

- nepoškodili a neznehodnotili byt vo vlastníctve mesta a 

- neporušili ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu zo dňa 07.12.2018. 

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. 726 

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   Kasárenská 1725/5A, Východná 6690/31.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h 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 – 3-izbový byt 

č. 12 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici Východná 

v Trenčíne pre nájomcu Jozef Gorek na dobu určitú – 3 roky odo dňa účinnosti zmluvy, za 

cenu regulovaného nájmu 156,48 €/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 
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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: 

- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ 

evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č. 

14/2008.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................    1.877,76 €. 

 

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 žiadateľ, ktorý žiada o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu:  

- spĺňa finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti 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. 727 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 

terás na území mesta Trenčín. 

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 

terás na území mesta Trenčín, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. 

 

 



 

 

58 

                Príloha 

 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území 

mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 

terás  na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.V čl. 11 sa v odseku 3 písm. b) nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„b) príslušné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nevyžaduje sa povolenie na zvláštne užívanie 

miestnych komunikácií, (tzn. ide o prípady, ak má byť letná terasa zriadená na pozemku vo 

vlastníctve mesta Trenčín, na ktorom sa nenachádza miestna komunikácia), výška plnenia  

za užívanie majetku mesta za účelom zriadenia letnej terasy vyžadujúcej vydanie stavebného 

povolenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín je stanovená nájomnou zmluvou 

v zmysle účinného VZN Mesta Trenčín o určovaní cien za prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.“ 

 

2. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:  

 

„3. Prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19: 

Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky letnej terasy, t.j. o povolenie 

zvláštneho užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy a to najdlhšie 

však do 31.03.2021. Takto povolená letná terasa musí spĺňať náležitosti určené týmto VZN, 

prevádzkovateľ ju nesmie oplocovať a/alebo uzatvárať, a to ani čiastočne, s výnimkou 

prekrytia zvrchu – napr. markízou. Prevádzkovateľ je zároveň zodpovedný za dodržiavanie 

všetkých platných opatrení na úseku ochrany verejného zdravia prijatých na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19, najmä dodržiavať rozostupy medzi sedením na terase, 

upozorňovať na povinné nosenie rúšok mimo času konzumácie jedál alebo nápojov. 

Podozrenie z porušenia dodržiavania opatrení podľa predchádzajúcej vety Mesto Trenčín 

oznámi príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce k obmedzeniu prevádzky 

takejto letnej terasy. Povolením umiestnenia a prevádzkovania letnej terasy podľa tohto 

ustanovenia nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa  podať žiadosť podľa článku 7 tohto 

VZN na povolenie umiestnenia a prevádzky letnej terasy od 01.04.2020.“ 

3. Doterajšie odseky č. 3 až 6 v článku 16 sa označujú ako odseky č. 4. až 7. 

 

 4. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:  

 

„8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás  na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 



 

 

59 

v Trenčíne dňa 18.11.2020  a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta.“ 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 728 

k Doplneniu podnetov a úprava vybraných podnetov -  Zmeny a doplnky č. 7 

Územného plánu mesta Trenčín. 

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Doplnenie podnetov  a  úprava vybraných  podnetov Zmeny  a doplnky č. 7 

Územného plánu mesta Trenčín – Dôvodová správa v plnom znení  ,  Tabuľková príloha a 

Grafická časť  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Obstaranie Zmien a doplnkov  č. 7  Územného  plánu mesta Trenčín ,   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,  Zmeny 

a doplnku č. 6, schválenej uznesením č. 575  zo dňa 27. 5. 2020, v rozsahu a za podmienok 

uvedených v Dôvodovej správe k predkladanému materiálu - Doplnenie podnetov  a  úprava 

vybraných  podnetov Zmeny  a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín, 

s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa z ďalších procesov v zmysle vyššie 

uvedeného zákona podnet č. 86 Tabuľkovej prílohy – Real K, s.r.o, Nové Zámky. 

 

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia. 
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U z n e s e n i e  č. 729 

k Návrhu na vyjadrenie deklaratívnej podpory rámcovému rozpočtu pre kandidatúru 

mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 
 

vyjadrenie deklaratívnej podpory rámcovému rozpočtu pre kandidatúru mesta 

Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 v prípade, že mesto Trenčín bude úspešné 

v druhom kole EHMK a titul získa.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 730 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019,  ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto 

uznesenia. 

 
 
                          Príloha  

 

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6 a § 116 

ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon)    

                                                               

v y d á v a 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa  mení a dopĺňa  nasledovne: 

 

1. V článku 2 ods. 1. znie: 

„1.Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v sume 25,-€.“ 

2. V článku 2 sa vypúšťajú ods. 2 a 3. Pôvodné ods. 4-6 sa označujú ako ods. 2-4. 

 

3.V článku 2 v novooznačenom ods. 3 (pôvodný ods.5) písm. a) znie: 

„a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,“ 

4.V článku 6 sa dopĺňa nový ods.3, ktorý znie: 

„3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne dňa 18.11.2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2021.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Richard Rybníček  

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 731 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 35/2020, 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 c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 35/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto 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. 35/2020, 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 10 sa dopĺňa nový ods. 13, ktorý znie:  

„13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 35/2020 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 18.11.2020 a nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 

2. 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). V prípade ak žiadateľ žiada 

o poskytnutie dotácie na činnosť pre oblasť telesnej kultúry a športu, je povinný okrem 

všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) predložiť aj vyplnený 

Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 

tohto VZN.“ 

 

3. Názov článku 3 prílohy č. 3 znie: 

 

 

„Článok 3  

Kritériá poskytovania dotácií na činnosť“ 

 

 

4. V prílohe č. 3 článok 3 ods. 1 znie: 

„1. Výška dotácie na činnosť sa určí podľa nasledovných kritérií:  

 

1) Rozdelenie športovcov do kategórií: 

a)prípravka (do 10 rokov ) 

b)žiaci ( od 10 do 15 rokov) 

c)dorast ( od 15 do 18 rokov) 

d)juniori ( od 18 do 21 rokov) 

e)dospelí ( nad 21 rokov) 

 

 

https://trencin.egrant.sk/
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2)  Úroveň súťaží 

a)mestská 

b)okresná 

c)krajská 

d)národná /celoslovenská/ 

e)medzinárodná 

 

 

Člen športového klubu musí byť zároveň registrovaný aj v národnom športovom zväze 

príslušnom k danému športu. 

 

 

 Tabuľka koeficientov 

                                            medzinárodná    národná    krajská   okresná    mestská 

Prípravka:    1,8 koeficient 

Žiaci a Dorast                        2,8                        1,5             1,2            0,9             0,6 

Juniori                                    2,8                        1,2             0,8            0,7             0,5 

Dospelí                                  1,3                         1,0             0,5            0,4             0,3 

„ 

 

5. V prílohe č. 3 sa v článku 3 dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 

„2. Dotácia na činnosť môže byť žiadateľovi poskytnutá výlučne v prípade, ak žiadateľ 

súčasne spĺňa nasledovné podmienky:  

a) žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť sa vzťahuje výlučne na šport uznaný 

Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou 

SportAccord/Medzinárodným paralympijským výborom/Medzinárodným výborom 

športu nepočujúcich/Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád (ďalej aj ako „uznaný 

šport“), 

b) žiadateľ  je registrovaným členom národného športového zväzu pre uznaný šport,  

c) národný športový zväz pre uznaný šport je zapísaný v registri právnických osôb v športe, 

a  

d) športová reprezentácia Slovenskej republiky v tomto uznanom športe sa pravidelne 

zúčastňuje medzinárodných podujatí a súťaží organizovaných Medzinárodným 

olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou 

SportAccord/Medzinárodným paralympijským výborom/Medzinárodným výborom 

športu nepočujúcich/Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.“ 

 

6. V prílohe č. 9 sa mení znenie nasledovne: 
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„Príloha č. 9  

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 

 

Žiadosť o dotáciu 

z rozpočtu mesta Trenčín 

 

 

Oblasť (podčiarknite) 

      

           a) telesná kultúra a šport  

          b) školstvo, výchova a vzdelávanie 

          c) životné  prostredie 

        d ) sociálna a zdravotná oblasť  

        e)  regionálny rozvoj a cestovný ruch 

        f) iné: .................................................... 

 

     v    r o k u   2 0 . . 

 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (v súlade s údajmi na doklade o právnej subjektivite) 

 

1.1. Názov, u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko žiadateľa: 

.................................................................................................................................................... 

1.2. Adresa, PSČ: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

1.3. Tel.: ................................... fax: ................................... e-mail: ......................................... 

1.4. IČO: ............................................................... DIČ: ........................................................... 

1.5. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): ............................................................................. 

adresa: 

.................................................................................................................................................... 

tel.: .............................................fax: .................................................e-mail: ............................ 

1.6. Organizačno-právna forma: ................................................................................................ 

1.7. Bankové spojenie:................................................................................................................ 

 

2. ÚDAJE O PROJEKTE, resp. ČINNOSTI 

 

2.1. Názov projektu: 

2.2. Autor (uveďte aj prípadného spoluautora): ........................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

2.3. Spoluorganizátor: 

.................................................................................................................................................... 

2.4. Podiel a spôsob účasti spoluorganizátora: .......................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2.5. Predpokladaný termín a miesto realizácie: ......................................................................... 

2.6. Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku:................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2.7. Celkové náklady projektu: ................................. €  Požadovaná výška príspevku:......... € 
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2.8. Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

2.9. Účasť ďalších osôb na financovaní projektu (aj vecnou formou): 

1. 

.................................................................................................................................................... 

2. 

.................................................................................................................................................... 

3. 

.................................................................................................................................................... 

4. 

.................................................................................................................................................... 

5. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

Dotácie pridelené žiadateľovi z rozpočtu mesta Trenčín za posledné 3 roky: 

 

Rok Počet projektov Príspevok z rozpočtu 

mesta Trenčín (v € ) 

Iné zdroje spolu 

(MK SR, VÚC, 

iné) 

 

% z celkových 

nákladov na 

projekt 

     

     

     

 

   

Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech mesta: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa .............................   ........................................  .............................................. 

  pečiatka           podpis štatutárneho zástupcu 

 

Povinné prílohy: 

1. Popis projektu 

2. Podrobný rozpočet projektu na tomto tlačive 

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 
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4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu, ak tento mesto nemôže 

získať a overiť v informačných systémoch verejnej správy. 

5. Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných 

systémoch verejnej správy. 

6.Čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o dotáciu žiadateľ nemá voči mestu alebo 

voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom žiadne splatné záväzky 

 

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!“ 

 

 

7.V prílohe č. 10 sa mení znenie nasledovne: 

Príloha č. 10  

Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín  
(ak žiadate o dotáciu na činnosť) 

dotazník č:....rok: .....                        

 

Názov klubu (oddielu) :............................................................................................................. 

       

Činnosť klubu (o aký šport ide...):.............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

   

IČO klubu:....................................Banka:..............................č. účtu:......................................... 

      

Uveďte presný názov a IČO  národného športového zväzu, ktorého je klub registrovaným 

členom: ..................................................................................................................................... 

 

Doložte potvrdenie o  zápise klubu v registri právnických osôb v športe  (dokladá sa iba 

v prípade, ak mesto nemôže  overiť registráciu klubu v informačných systémoch verejnej 

správy)  

 

Adresa klubu (podľa stanov ): ................................................................................................... 

       

Miesto trénovania (miesto pôsobenia):....................................................................................... 

        

Štatutárny zástupca klubu (oddielu):(meno a priezvisko):......................................................... 

         

Tel. kontakt na klub :....................tel. kontakt na predsedu:..................... e-mail:..................... 

           

Kedy bol založený Váš klub (oddiel): rok:.........  terajší počet registrovaných členov:............. 

         

Rozdelenie počtu členov podľa kategórií:  

Kategória Vek od Vek do Počet 

aktívnych 

členov 

*Poznámka 

reprezentácia, 

úroveň súťaže, 

výkonnostný stupeň  
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prípravka (chlapci, 

dievčatá) 

 10   

žiaci, žiačky 10 15   

dorastenci, 

dorastenky 

15 18   

junior, juniorky 18 21   

dospelí (muži, 

ženy, veteráni) 

nad 21       

*Poznámka: 

Súčet aktívnych členov je treba rozdeliť podľa úrovní súťaží, reprezentácie /mestská, 

okresná, krajská, národná, medzinárodná/.      

Spolu aktívnych členov : ........................ 

 

Počet reprezentantov za uplynulý rok:                                     

Súťaž Počet účastníkov Počet umiestnených  

na danej akcii 

Poznámka 

OH (zimné i letné)    

MS (svet)    

ME (Európa)    

Národné súťaže    

Krajské súťaže    

Okresné súťaže    

Mestské súťaže    

 

Počet osôb v rámci Vášho športu v reprezentácii Slovenska :................................................... 

 

Mená a priezviská 

reprezentantov:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Výsledky za uplynulý rok: (napíšte sem len tie najlepšie výsledky): 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Usporiadanie športových akcií  v meste Trenčín: (turnaje, majstrovské súťaže...) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Využívate pre tréningovú jednotku mestské majetky ( športová hala, plaváreň, futbalový 

štadión...) 

 

Áno    -     Nie  ,  ak áno tak koľko hodín do mesiaca :........................ 

 

Žiadame športové kluby, aby do dotazníkov písali iba pravdivé údaje v opačnom prípade sa 

žiadateľovi o dotáciu nevyhovie ! 

 

Žiadame aby športové kluby zaslali dotazníky do 31. januára príslušného roka.  Ak sa tak 

nestane, klub nebude zaradený do databázy čakateľov na dotáciu od mesta Trenčín. 

 

Databáza o klube sa bude aktualizovať každý rok. Zmenu údajov o klube je potrebné 

oznámiť bezodkladne kancelárii primátora MsÚ. 

K dotazníku je treba priložiť menný zoznam  registrovaných členov klubu, ktorý 

obsahuje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia člena klubu! 

 

 

Dotazník je aktuálny dňa :............rok:.........                       podpis a pečiatka klubu: 

 

                     ................................“ 

 

 

               Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta  

  
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 732 

k Návrhu na schválenie zmeny Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou 

dopravou v zmysle zákona NRSR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Trenčín. 

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnené znenie Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou 

v zmysle zákona NRSR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Trenčín, ktoré tvorí 

prílohu č. 1 tohto materiálu. 
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Plán dopravnej obslužnosti  

hromadnou osobnou 

dopravou v zmysle zákona 

NR SR č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave pre Mesto 

Trenčín 
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Úvod 
 

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje dôležité podklady k zabezpečeniu dopravnej obsluhy 

mestskej hromadnej dopravy. Jednotlivé kapitoly zahŕňajú:  

• Analyzovanie súčasnej dopravnej obslužnosti a potenciálneho dopytu, táto 

analýza sa ďalej venuje aj zisteniam o využívaní MHD Trenčín, ktoré boli 

získané prostredníctvom prieskumov. 

• Trasovanie liniek MHD Trenčín, ktoré detailne popisuje jednotlivé linky, ich 

obslužnosť a interval prepravy. 

• Nadväznosť MHD Trenčín na železničnú a prímestskú dopravu. 

• Charakteristiku zastávok, dochádzkových vzdialeností. 

• Údaje o tarifách a nákladovosti, taktiež vlastnosti súčasného vozidlového parku, 

dôležitou súčasťou je aj vývoj tržieb. 

Tento dokument predstavuje pre budúceho prepravcu súhrn všetkých činností a aktivít MHD 

Trenčín, obsahuje dôležité údaje, ktoré slúžia ako vhodný podklad na budúcu spoluprácu.  

Posledná kapitola sa venuje práve budúcnosti a teda určeniu priorít dopravného systému 

MHD Trenčín.  
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1. Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti 

a potencionálneho prepravného dopytu  

 

1. 1. Analýza poskytnutých údajov 

 

Pre účely riešenie PDO Trenčína boli poskytnuté údaje o prepravených cestujúcich za 

určený kalendárny deň, t.j. 28.5.2019, a počet prepravených cestujúcich za obdobie 2015 – 

2019 (výkaz počtu prepravených cestujúcich vo vozidlách MHD Trenčín, rozdelenie 

kategórie cestujúcich podľa zakúpeného cestovného lístka, označenie čipovou kartou na 

odbavovacom zariadení vo vozidlách MHD).  

Za konkrétny kalendárny deň 28.05.2019 boli poskytnuté informácie od Výskumného 

ústavu Brno, ktorý realizujú strategický dokument pre mesto Trenčín PUMM (plán 

udržateľnej mestskej mobility). 

 

1. 2. Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti  Trenčín   

Aktuálne územie mesta je zabezpečené obsluhou 19 linkami a jednou nočnou linkou 

(prevádzka nočnej linky je z piatka na sobotu). V rámci územia mesta Trenčín, je možné 

využívať vozidlá prímestskej autobusovej dopravy za tarifu mestskej hromadnej dopravy. 

Mesto Trenčín s Trenčianskym samosprávnym a dopravcom majú medzi sebou podpísanú 

zmluvu o spolupráci v rámci akceptácie mestskej tarify vo vozidlách PAD. 

Systém trasovania liniek MHD Trenčín je prevažne diagonálny až na pár liniek, ktoré sú 

polookružné a okružné. Väčšina liniek je tak spravidla v strede svojej trasy vedená centrom 

mesta, čím je zaistená možnosť prestupu na inú trasu. Z celkového počtu 86 stálych zastávok 

je 27 jednosmerných (jednostranných) a 14 konečných.  

Na konečných zastávkach Gen. Svobodu, Saratovská, Sihoť IV sú vybudované 

plnohodnotne obratiská s dopravným značením.  Ostatne konečné zastávky majú upravenú 

spevnenú plochu pre otočenie.  

Niektoré zastávky MHD sú obsluhované spojmi prímestskej autobusovej dopravy 

dopravcom z Trenčína a dopravcom z Prievidze. Tieto z časti obsluhujú zastávky na území 

mesta mimo siete MHD, čím dopĺňajú ponuku nástupných/výstupných miest. Zastávky PAD 

sa nachádzajú prevažne po trase (radiále) jednotlivých liniek z centra podľa cieľa za 

hranicami mesta. Potencionálne ciele ciest (úradne inštitúcie, školy, rekreačná oblasť, 

a pod.) sú z prevažnej väčšiny dostupné MHD. Polovica všetkých liniek zachádza  na 

autobusovú stanicu. Zastávka (nástupište) Autobusová stanica je v bezprostrednej blízkosti 

železničnej stanici. Týmto je zaručená časovo nenáročná možnosť prestupu na železničnú 

dopravu. Hlavné nástupište pre PAD je v blízkosti železničnej a MHD autobusovej stanice.  

Nasledujúci obrázok zobrazuje sieť liniek MHD Trenčín:
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Obrázok 1 Schéma liniek MHD Trenčín 

 
Obrázok 2  Zastúpenie vekových kategórií v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti, porovnanie.Obrázok 3 Schéma liniek MHD Trenčín 
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1. 3. Analýza využívania mestskej hromadnej dopravy a vlastníctvo 

dokladov na zľavu cestovného (prieskum od Výskumného ústavu 

Brno) 

Základný súbor tvorili domácnosti v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti, 

pozostávajúcej z obcí, ktorých obyvatelia majú z hľadiska zadania výskumu relevantné 

dopravné správanie. Zber údajov bol vykonaný v dňoch 02.05.2019 - 21.06.2019. Výberový 

súbor tvorí 919 domácností, z toho 59 % domácností z Trenčína a 41 % z obcí zahrnutých do 

trenčianskej spádovej oblasti (v texte označované tiež ako „susedné obce“ či „okolité obce“). 

Tabuľka 1 Zastúpenie jednotlivých obcí v súbore. 

Obec Počet domácností V % 

Trenčín 539 59 % 

Dolná Súča 14 2 % 

Drietoma 27 3 % 

Horná Súča 14 2 %  

Hrabovka 14 2 %  

Chocholná – Velčice 42 5 % 

Selec 14 2 % 

Soblahov 14 2 % 

Trenčianska Teplá 29 3 % 

Trenčianska Turná 42 5 % 

Trenčianske Stankovce 20 4 % 

Trenčianske Teplice 88 10 % 

Veľké Bierovce 14 2 % 

Zamarovce 28 3 % 

Celkom 919 100 % 

 

Obrázok 4  Zastúpenie vekových kategórií v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti, porovnanie. 

 
Obrázok 5 Frekvencia využívania trenčianskej MHD respondentami z Trenčína a z okolitých 
obcí.Obrázok 6  Zastúpenie vekových kategórií v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti, 

porovnanie. 
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Tri štvrtiny trenčianskych domácností majú k dispozícii aspoň jeden automobil, v spádovej 

oblasti mesta je tento podiel 83 %. Vyššiu vybavenosť spádovej oblasti zaznamenávame aj pri 

vlastníctve bicyklov. Kým takmer polovica trenčianskych domácností nevlastní bicykel, v 

okolitých obciach je tento podiel výrazne nižší (28 %). Aj priemerný počet automobilov na 

jednu domácnosť sa v Trenčíne a okolí mierne líši – kým v Trenčíne na jednu domácnosť v 

priemere pripadá takmer presne jeden automobil, v spádovej oblasti je stupeň automobilizácie 

vyšší (1,24 automobilu na domácnosť). V spádovej oblasti taktiež zaznamenávame vyšší 

priemerný počet bicyklov na domácnosť.  

 

Deväť desatín automobilov, ktoré dopýtaní používajú, sú v ich vlastníctve, približne desatina 

sú vozidlá služobné. V absolútnej väčšine ide o klasické osobné automobily, nie o úžitkové 

vozidlá. Autá našich respondentov najazdia ročne v priemere viac ako 12 000 km, priemerný 

vek áut sa pohybuje okolo 10 rokov. Viac ako dve tretiny vozidiel majú diaľničnú nálepku. 

Respondenti v Trenčíne a okolí najčastejšie jazdia autami s benzínovým motorom, v meste je 

ich podiel na vozovom parku vyšší. Jednostopové alebo podobné vozidlo má k dispozícii 5 % 

respondentov z Trenčína starších ako 18 rokov a 4 % opýtaných z okolitých obcí. Carsharing 

je v skúmanej populácii zatiaľ celkom okrajovým fenoménom.  

 

Vodičský preukaz skupiny B vlastnia približne tri štvrtiny opýtaných vo veku 18 a viac rokov, 

mierne vyšší je tento podiel v obciach v okolí Trenčína, čo korešponduje s vyššie uvedenou 

vyššou automobilizáciou tejto lokality. Typickými vlastníkmi vodičského preukazu skupiny B 

sú muži s ukončeným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, žijúci mimo 

Trenčína.  

Kým viac ako tretina dopýtaných z Trenčína MHD využíva viackrát týždenne, medzi 

respondentami z okolitých obcí je tento podiel len 7 %. Naopak, podiel tých, čo MHD 

nepoužívajú, je medzi dopýtanými zo spádovej oblasti výrazne vyšší. Vyššiu frekvenciu 

cestovania MHD pozorujeme v Trenčíne a v spádovej oblasti u žien ako u mužov, z vekových 

kategórií cestujú najčastejšie mladí vo veku 15 – 24 rokov. Jednoznačne najvýraznejšou 

bariérou používania MHD je jej náhrada autom.  

 

V rozhodnom (t.j. bežnom pracovnom) dni cestovalo 78 % respondentov z Trenčína a 83 % 

zo spádovej oblasti. Priemerný počet ciest medzi trenčianskymi dopýtanými bol 2,24, v 

spádovej oblasti 2,39. Pätina ciest trenčianskych respondentov merala najviac 1 kilometer, v 

spádovej oblasti bola najtypickejšia dĺžka 6 – 10 kilometrov. Priemerná cesta respondenta z 

krajského mesta merala 11,9 km, u respondenta zo spádovej oblasti to bolo o takmer 5 km 

viac.  

 

Dva najčastejšie využité spôsoby dopravy boli chôdza a cesta autom v úlohe vodiča. Ak 

zlúčime cesty autom v úlohe vodiča a spolujazdca, zisťujeme, že najvyužívanejší prepravný 

mód bol ako v Trenčíne, tak najmä v spádovej oblasti osobný automobil. Individuálna 

automobilová doprava sa tiež najčastejšie ocitla v pozícii dominantného cestovného módu. 

 Optikou socio-demografických kategórií môžeme povedať, že muži častejšie jazdia autom 

ako ženy, menej chodia pešo a cestujú hromadnou dopravou. Kým najmladšia veková 

kategória (6 – 14 rokov) prekonáva takmer polovicu ciest pešo, s pribúdajúcim vekom podiel 

chôdze klesá a pribúda podiel jázd autom.  
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Vo vekových kategóriách nad 45 rokov podiel jázd autom postupne klesá a podiel peších ciest 

sa znovu zvyšuje. Účely ciest sa v Trenčíne a v okolitých obciach príliš nelíšia. Prevažujú 

cesty spojené s návratom domov, nasledujú cesty do práce a cesty za nákupmi a službami. 

Z hľadiska celkových intenzít, najvyššia nameraná intenzita dopravy bola na ul. Hasičská, a to 

38 811 vozidiel za deň – je to jednoznačne najzaťaženejší úsek na území mesta Trenčín. 

Veľmi zaťažená je tiež cesta II/507 od OC Laugaricio smerom do centra s dennou intenzitou 

približne 25 000 vozidiel za deň. Na oboch mostoch cez rieku Váh boli zhodne namerané 

intenzity približne 25 000 vozidiel za deň, čo platí pre „starý most“ I/61 i „nový most“ I/61B.  

 

Obrázok 7 Vybavenosť domácností v Trenčíne a trenčianskej spádovej oblasti automobilmi a bicyklami, 
porovnanie. 

 

1.3.1. Analýza dopravného prúdu 

 

Pre vyhodnotenie skladby dopravného prúdu v meste boli využité 3 kategórie vozidiel zhodne 

s kategóriami, využívanými dopravným modelom: 

 OA – osobné automobily 

 LN – dodávky a ľahké nákladné vozidlá do 3,5 tony 

 TN – nákladné vozidlá nad 3,5 t + autobusy 

Na cestách I. a II. triedy v rámci mesta Trenčín je priemerný podiel 89% OA, 6 % LN, 5 % 

TN, zatiaľ čo na miestnych komunikáciách priemerne 91 % OA, 6% LN a 3 % TN. Na 

miestnych komunikáciách je podiel nákladných vozidiel menší, ale aj na hlavných cestách to 

je stále iba 5% vrátane autobusov. Je to dané tiež výrazne prevažujúcim podielom 

zdrojovej/cieľovej dopravy v meste a minimálnou mierou tranzitnej dopravy cez mesto.  
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Obrázok 8 Deľba prepravnej práce v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti 

 

1.3.2. Využitie Trenčianskej MHD 

 

Frekvencia využívania trenčianskej MHD sa celkovo logicky výrazne líši medzi obyvateľmi 

mesta a okolitých obcí. Kým viac ako tretina dopýtaných z Trenčína MHD využíva viackrát 

týždenne (8 % denne, 26 % niekoľkokrát týždenne), medzi respondentami z okolitých obcí je 

tento podiel len 7 %. Naopak, podiel tých, čo nepoužívajú MHD je medzi dopytovanými zo 

spádovej oblasti výrazne vyšší (22 % oproti 10 % v Trenčíne). 

Obrázok 9 Frekvencia využívania trenčianskej MHD respondentami z Trenčína a z okolitých obcí. 
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Vyššiu frekvenciu cestovania MHD pozorujeme v Trenčíne a aj v spádovej oblasti u žien ako 

u mužov. Z hľadiska vekových kategórií je situácia v oboch lokalitách trochu odlišná. Z 

obyvateľov Trenčína cestujú najčastejšie deti do 14 rokov a mladí ľudia do 24 rokov. Vo veku 

nad 25 rokov frekvencia cestovania poklesne a udržiava sa zhruba konštantná až do 

predseniorského veku. U dopýtaných nad 65 rokov pozorujeme ďalší pokles frekvencie 

každodennej dochádzky, avšak podiel občasného cestovania narastá (niekoľkokrát týždenne).  

 

Obyvatelia spádovej oblasti trenčiansku MHD používajú predovšetkým vo veku 

zodpovedajúcemu stredoškolskému a vysokoškolskému štúdiu (15 – 24 rokov). Starší 

respondenti aj tu cestujú trochu menej, menšiu frekvenciu cestovania vykazuje predovšetkým 

veková kategória 35 – 44 rokov.  
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Obrázok 7 Frekvencia využívania trenčianskej MHD obyvateľmi trenčianskej spádovej oblasti podľa 
vekových skupín a pohlavia. 

 

Obrázok 6  Frekvencia využívania trenčianskej MHD obyvateľmi Trenčína podľa vekových skupín a 
pohlavia. 
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Obrázok 10 Intenzita prepravy na linkách MHD Trenčín v čase od 05:00 hod do 09:00 hod 
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Dopýtaných, ktorí uviedli, že trenčiansku MHD v uplynulom mesiaci vôbec nevyužili, sme sa 

opýtali na dôvody tohto správania.  

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, jednoznačne najvýraznejšou bariérou používania MHD 

bola jej náhrada autom 68% z Trenčína, čo sa týka z okolitých obcí1 šlo až o 70%. S veľkým 

odstupom nasledujú dopýtaní, ktorí pred MHD preferujú pešiu chôdzu Trenčín 11%, zo 

spádovej oblasti 14%. 

Treťou najvýraznejšou bariérou v Trenčíne je náhrada MHD jazdou na bicykli 10 % v 

Trenčíne, a v spádovej oblasti absencia ciest do Trenčína 10 %.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ako však napovedá formulácia niektorých spontánnych odpovedí, nejde vždy o prostú voľbu  medzi využitím MHD 

a auta, ale o stratégiu riešenia rôznych životných situácií. Respondenti teda (spolu)cestujú autom nie len preto, že to je 

pohodlnejšie a rýchlejšie, ale aj preto, že si kvôli vysokému veku alebo zdravotnému stavu na jazdu MHD netrúfajú, 

využívajú možnosti  spolu jazdy s členmi rodiny alebo kolegami, auto potrebujú na cestu zo svojho bydliska do Trenčína 

a pod.  

 

 

Trenčín – v uplynulom mesiaci necestovali 

MHD (N=117) 

Spádová oblasť – v uplynulom mesiaci 

necestovali MHD (N = 201) 

Bariéra používania Počet V % Bariéra používania Počet  V % 

Jazdím autom 80 68 % Jazdím autom 141 70 % 

Chodím pešo 13 11 % Chodím pešo 28  14 % 

Jazdím na bicykli 12 10 % Nejazdím do Trenčína 20 10 % 

Nevyhovujúce spojenie, 

nadväznosť, frekvencia spojov 
7 6 % 

MHD kvôli veku/ 

zdravotnému stavu nemôže 

využiť 
9 4 % 

MHD kvôli veku/ 

zdravotnému stavu nemôže 

využiť 
4 3 % Pobýval/a som mimo Trenčín 6 3 % 

Pobýval/a som mimo Trenčín 4 3 % Nepotrebujem MHD 4  2 % 

Necestoval/a som, cestoval/a 

som málo 
3 3 % Využívam Taxi 4 2 % 

Nepotrebujem MHD 3 3 % Jazdím na bicykli 3 1 % 

Zastávka je ďaleko  3 3 % MHD je nedostupná 1 0,5 % 

MHD je drahá 1 1 % 
Necestoval/a som, cestoval/a 

som málo 
1 0,5 % 

MHD je nedostupná 1 1 % 
Nevyhovujúce spojenie, 

nadväznosť, frekvencia spojov 
1 0,5 % 

Neuvedené 3 3 % Neuvedené 12  6 % 

Tabuľka 2 Bariéry využívania trenčianskej MHD medzi respondentami z Trenčína a okolitých obci. 

Kategorizácia spontánnych odpovedí možnosť viacerých odpovedí.  
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1.3.3. Vlastníctvo dokladov na zľavu cestovného 

 

Respondenti vlastnia rôzne typy dokladov na zľavu cestovného. Najčastejšie sa vyskytujúcim 

typom zľavového preukazu je čipová karta SAD Trenčín, ktorú využívajú predovšetkým 

dopýtaní z krajského mesta (40%) v okolitých obciach (15%). Ďalšími dvoma častejšie sa 

vyskytujúcimi dokladmi sú predplatené časové lístky na MHD (14%) v Trenčíne, (4 %) 

v spádovej oblasti a preukazy na zľavnenú prepravu po železnici iný ako preukaz ŽSSK na 

bezplatné cestovanie (8 %) v Trenčíne, (10 %) v okolitých obciach. Ostatné doklady v oboch 

skúmaných lokalitách menej ako desatina respondentov.  

 

 
Obrázok 11 Osoby vlastniace preukazy na zľavu cestovného v Trenčíne a v trenčianskej spádovej oblasti, 

porovnanie. Zdroj: Prieskum dopravného správania v Trenčíne a okolí, 2019 

 

Čipovú kartu u dopravcu vlastnia častejšie ženy ako muži, a to ako v Trenčíne, tak v okolitých 

obciach. Cez optiku veku respondentov možno konštatovať, že vlastníctvo je typickejšie pre 

mladších respondentov, klesá v produktívnom veku (zhruba 25-54 rokov). V seniorských 

vekových kategóriách sa podiel vlastníkov opäť zvyšuje.  

 

1.3.4. Statická doprava  

V Trenčíne bol v marci 2017 spustený systém regulovaného parkovania. V súčasnosti je 

systém rozdelený do 7 pásiem, s rôznou dobou i cenou spoplatnenia. Systém zahŕňa tieto 

časti:  

 

• Centrum mesta – pásmo A, B  

• Dolné Mesto – pásmo C, časť B  

• Dlhé hony (po P. Bezruča) – pásmo D  

• Ulica Mládežnická – pásmo F  

• Sihoť I., II., (po Považskú) + železničná stanica – pásmo G, H 
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Obrázok 12 Parkovacie zóny v Trenčíne 

Plánuje sa rozšírenie systému aj do časti Sihoť III. a IV., a tiež na Sídlisko Juh v roku 2020. 

V blízkosti centra, a to na území pásiem A, B a C je k dispozícii niekoľko súkromných 

verejne dostupných spoplatnených parkovísk, ktoré nie sú súčasťou systému parkovania v 

Trenčíne, ale platí sa na nich zvlášť a sú obvykle vybavené vjazdovou závorou. Medzi také 

patrí napr. Parkovisko Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, Vajanského, K dolnej stanici, 

Jilemnického, Legionárska, a iné. V relatívnej blízkosti centra pri mestskej plavárni sa 

nachádza veľké neplatené parkovisko. 

Tabuľka 3 Parkovací systém 

Pásmo 
Čas spoplatnenia Cena 

PO – PIA Dlhodobé SO – NE Eur/hod 

A 9:00 – 24:00 Áno 9:00 – 24:00 2,00 

B 8:00 – 18:00 Áno Zadarmo 1,00 

C, G 0:00 – 24:00 Áno Zadarmo 0,60 

D, H 0:00 – 24:00 Áno Zadarmo 0,30 

F 8:00 – 16:00 Áno zadarmo 0,60 
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Počas noci sú parkoviská v centre mesta v veľmi málo obsadené (pásma A, B a časť C po ul. 

Jesenského), s výnimkou napr. ulice Hviezdoslavova. Rovnako je aj Mládežnícka ulica 

(pásmo F), alebo neplatené parkovisko „Plaváreň“ v noci minimálne obsadené.  

V oblasti Dlhé Hony (pásmo C a D) alebo na Sihoti (pásmo G a H), kde už prevláda 

rezidenčný charakter, sú parkoviská aj v noci obsadené nad 90 %, a to najmä v uliciach s 

väčšou zástavbou (napr. ulica 28. októbra, Dlhé hony). Najviac vyťaženými oblasťami sú 

sídliská, kde nie je zavedený systém plateného státia, konkrétne Sídlisko Juh, kde bolo 

evidovaných až 157 nelegálne stojacích vozidiel. Jediné voľné parkovacie miesta na tomto 

sídlisku boli zistené vo väčšej dochádzkovej vzdialenosti od obytných domov napr. na ulici 

Východná. 

Z vyhodnotenia denného parkovania vyplýva, že v pásmach s vyššou tarifou v centre mesta 

alebo v jeho blízkosti (zóna A, B a C1), je vyššia obratovosť vozidiel počas dňa na 

jednotlivých parkovacích miestach a nízke percento parkovania v nočných hodinách.  

Výnimku tvoria ulice Olbrachtova a Partizánska, kde je aj počas noci 50% vyťaženosť 

parkovacích miest. Na ostatných uliciach týchto pásiem je ich nočná vyťaženosť pod 50%.  

 

V pásmach parkovania v centre a jeho blízkosti je obsaditeľnosť najvyššia v strede dňa v čase 

od 9h do 12h, kedy dosahuje nadpolovičnú až úplnú kapacitu ulíc. V rámci zóny B je najviac 

vyťaženou ulicou K dolnej stanici v čase od 9h do 15h s obsaditeľnosťou až 80%. 

 

Pásmo C bolo rozdelené na dve časti C1 a C2 tak, aby sa oddelila časť v blízkosti centra C1, 

kde je obdobný charakter parkovania ako v pásme B, a na časť C2, v ktorej prevažuje 

rezidentské parkovanie, nakoľko sa nachádza v prevažne obytnej časti mesta. V pásme C časti 

C1 medzi najviac vyťaženú ulicu patrí ulica Jesenského v čase od 9h do 15h s vyťaženosťou 

dosahujúcu až 100%. V ostatných pásmach C2, D, G, H a Zlatovce je vyššie percento 

nočného parkovania, nakoľko pásma zahŕňajú obytné časti mesta, obsaditeľnosť v nich je 

významná počas celého dňa.  

Najväčšia vyťaženosť bola zistená v oblasti Zlatoviec, kde bol stanovený najvyšší počet 

chýbajúcich miest vzhľadom na parkovanie v rozpore s právnymi predpismi v dôsledku 

vysokej obsaditeľnosti (nad 80%). Do tohto pásma patria aj najviac vyťažené ulice z pohľadu 

denného parkovania v Trenčíne a to konkrétne ul. Duklianskych hrdinov a Svätoplukova, 

ktorých prie-merná vyťaženosť počas dňa prekračuje 80% . Ulica s najväčším počtom 

nelegálneho státia vozidiel je Strojárenská, patriaca do pásma D. Jej denná priemerná 

vyťažiteľnosť dosahuje 64%. 

 

Pre zníženie intenzity dopravy, nie sú na vstupoch do mesta vybudovane záchytné parkovacie 

plochy, parkovacie domy. Týmto spôsobom by sa odťažila hustota IAD na pozemných 

komunikáciách.  
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2. Návrh počtu spojov (trasovanie liniek ) mestskej 

hromadnej dopravy Trenčín  

 

Plán dopravnej obslužnosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave musí obsahovať 

zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná 

doprava vo verenom záujme, a taktiež požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb. 

Primeraným rozsahom sa rozumie počet spojov zabezpečovaných na konkrétnej linke počas 

dňa.  

Mesto Trenčín udeľuje dopravcovi, s ktorým uzatvorí zmluvu o poskytovaní služieb vo 

verejnom záujme, výlučné právo na prevádzkovanie všetkých navrhovaných liniek MHD 

Trenčín v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23. 

Októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a osobnej doprave, ktorým sa 

zrušujú nariadenia Rady (EHS) č.1191/69 a (EHS) č. 1170/70. 

2.1. Linka č. 1  

Linka č. 1 zabezpečuje prepojenie najväčšieho sídliska mesta Trenčín Juh a mestskej časti 

Kubrá. Ide o dôležite spojenie, kde na trase sa nachádzajú dôležité zdroje ako práca, školské 

zariadenia, úradne inštitúcie, nákupne strediská, kultúra, relax a pod.   

 

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Kubrej:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Inovecká – Inovecká,stred – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová stanica – gen. 

M.R.Štefánika – k Výstavisku – Kubranská, BILLA- Pred poľom – Kubrá,ZŠ – 

Kubrá, námestie.  

Linka má dĺžku v tomto smere 9,3 km.   

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Kubrá, námestie – Kubrá, ZŠ – Pred poľom – Kubranská, BILLA – Gen. M.R. 

Štefánika – Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra 

– Inovecká, stred – Inovecká – Ku štvrtiam  - Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. 

Svobodu.  

V opačnom smere je linka dlhá 9,3 km.  
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Tabuľka 4 Počet spojov linky č. 1 v oboch smeroch 

Smer Juh – Kubrá Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 35 - 18 

Smer Kubrá - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 34 - 17 

 

2.2. Linka č. 2  

Linka č. 2 zabezpečuje prepojenie mestskej časti Nozdrkovce a druhé najväčšie sídlisko 

Sihoť. Linka zabezpečuje obsluhu časti trenčianskeho letiska, školských zariadení, 

nemocnice, úradných inštitúcií, kultúrnych a športových priestorov a pod.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere na Sihoť:  

 (Biskupice LOT) – Nozdrkovce – Biskupice, čistička – Biskupice, cintorín – 

Biskupice, námestie – Beckovská – Nemocnica – Legionárska – Braneckého – 

Hasičská – Autobusová stanica – Obchodná akadémia – Zimný štadión – Považská – 

Hodžova, kotolňa -  Žilinská – Opatovská – Sihoť IV. 

Dĺžka linky na Sihoť je 9,3 km.   

Obsluha zastávok v opačnom smere:   

 Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Považská, kotolňa – Považská – Zimný štadión – 

Obchodná akadémia – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica – 

Beckovská – Biskupice, námestie – Biskupice, cintorín – Biskupice – čistička – 

Nozdrkovce – (Biskupice LOT). 

V opačnom smere je linka dlhá 9,7 km.  

 Obrázok 13 Grafické zobrazenie  linky č. 1 
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   Tabuľka 5 Počet spojov Linky č. 2 v oboch smeroch 

Smer Nozdrkovce – Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 16 1 7 

Smer Sihoť - Nozdrkovce Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 - 6 

 

2.3. Linka č. 3  

Linka č. 3 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh s mestskými časťami  Istebník, Zlatovce 

a Záblatie. Ide o diagonálnu linku, ktorá vytvára spojenie mestských častí za brehom Váhu, 

kde prepoj  zabezpečujú dva cestné mosty. V týchto častiach je budovaná obytná výstavba 

rodinných a bytových domov. Na ul. Kasárenská je priemyselná oprava a výroba vojenskej 

techniky.   

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Záblatia:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Beckovská – Nemocnica – Legionárska – 

Braneckého – Bratislavská, Old Herold – Istebnícka – Kasárenská – Kasárenská, VOP 

– Vinohrady – Detské mestečko – Hanzlíkovská – Záblatie, nadjazd – Záblatie, pošta 

– Záblatie, Rybáre.   

Dĺžka linky z Juhu do Záblatia je 10,2 km. 

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Záblatie, Rybáre – Záblatie pošta – Záblatská – Záblatie, nadjazd – Hanzlíkovská – 

Detské mestečko – Vinohrady – Kasárenská, VOP – Kasárenská – Istebnícka – 

Obrázok 14 Grafické zobrazenie  linky č. 2 
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Bratislavská, Old Herold – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica – Beckovská – 

Ku štvrtiam – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu.  

Linka v tomto smere má dĺžku 10,7 km.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 6 Počet spojov Linky č. 3 v oboch smeroch 

Smer Juh – Záblatie Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 9 - - 

Smer Záblatie - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 10 1 - 

 

2.4. Linka č. 4 

Linka č. 4 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh, konkrétne z ulice Saratovská, cez centrum 

mesta, Sihoť až do mestskej časti Opatová. Mestská časť Opatová bola z dôvodu 

Modernizácie železničnej trate rozdelená na dve časti. Obsluha linky č. 4 je riešená iba 

v jednej rozdelenej mestskej časti smerom od Trenč. Teplej.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Opatovej: 

 Saratovská, ZŠ – Saratovská, pri parku – Pod Juhom – Inovecká, stred – 28. októbra – 

Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Obchodná akadémia – Zimný 

štadión – Považská – Hodžova, kotolňa – Žilinská – Opatovská – Sihoť IV – Opatová, 

Niva – (Kubrá, ZŠ). Dĺžka linky zo Saratovskej ul. do Opatovej je 11 km. 

V prípade obsluhy zastávky v Kubrej, ZŠ, je dĺžka spoja 17 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Opatová, Niva – Opatová, námestie – Opatová, ZŠ – Opatová, Horeblatie – Opatová, 

Maják – Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Považská, kotolňa – Považská – Zimný 

štadión – Obchodná akadémia – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra 

– Inovecká, stred – Inovecká – Ku štvrtiam – Pod Juhom – Saratovská, pri parku – 

Saratovská, ZŠ.  

Obrázok 15 Grafické zobrazenie linky č. 3 
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Linka v tomto smere má dĺžku 13,6 km.  

 

 

 
 

 

 
Tabuľka 7 Počet spojov 
Linky č. 4 v oboch 
smeroch 

Smer Juh – Opatová Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 16 1 13 

Smer Opatová - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 17 1 12 

 

2.5. Linka č. 5 

Linka č. 5 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh, od ul. Saratovská, prechádza okolo cintorína, 

nemocnice, centra, pokračuje cez starý cestný most do Nových Zlatoviec a Zlatoviec za 

železničnú trať. Ide o polookružnú linku v oblasti prepojenia Detského mestečka a Záblatia.   

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Detského mestečka: 

 Saratovská, ZŠ – Saratovská, pri parku – Pod Juhom – Cintorínska – Dlhé Hony – 

Nemocnica – Legionárska – Braneckého – Ľudovíta Stárka – Piešťanská – Zaltovská, 

nákupné stredisko – Zlatovská, SAD – Zlatovská, VOD –EKO – Detské mestečko. 

Dĺžka linky od zastávky Saratovská, ZŠ do Detského mestečka je 9,9 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Detské mestečko – Hanzlíkovská – Záblatie, nadjazd – Záblatie, pošta – Záblatská – 

Záblatie nadjazd – Zlatovská, VOD-EKO – Zlatovská, SAD  - Zlatovská – 

Veľkomoravská – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica – Dlhé Hony – 

Cintorínska – Pod Juhom – Saratovská, pri parku – Saratovská, ZŠ. 

Linka v tomto smere má dĺžku 11,9 km. 

 
 

Obrázok 16 Grafické zobrazenie  linky č.  4 
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Tabuľka 8 Počet spojov Linky č. 5 v oboch smeroch 

Smer Juh – Detské mest. Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 1 3 

Smer Detské mest. - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 13 1 2 

 

2.6. Linka č. 6  

Linka č. 6 zabezpečuje obsluhu od sídliska Sihoť cez centrum, následne pokračuje cez starý 

cestný most do Nových Zlatoviec odtiaľ do Záblatia. Linka č. 6 má aj zrýchlené spojenie a to 

Autobusová stanica (železničná stanica) a priemyselný park, kde je priame zabezpečenie 

pracujúcich do zamestnania od železničnej stanice. Ide o linku ktorá je polookružná 

s prepojením Záblatia a Detského mestečka.   

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Záblatia: 

 (Opatová, družstvo)-(Opatová nadjazd) – Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – 

Považská, kotolňa – Považská – Zimný štadión – Obchodná akadémia – Autobusová 

stanica – Hasičská – Piešťanská – Zlatovská, nák. stredisko – Zlatovská, SAD – 

Zlatovská, VOD-EKO – Stavokov – Priemyselný park – Záblatie, nadjazd – Záblatie 

pošta – Záblatie, Rybáre.  

  Dĺžka linky od zastávky Sihoť IV po Záblatie, Rybáre je 10,4 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Záblatie, Rybáre – Záblatie, pošta – Záblatská – Záblatie, nadjazd – Detské mestečko 

– Hanzlíkovská – Priemyselný park – Priemyselný park II – Stavokov – Zlatovská, 

VOD-EKO – Zlatovská, SAD – Zlatovská – Veľkomoravská – Hasičská – 

Obrázok 17 Grafické zobrazenie  linky č.  5 
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Autobusová stanica – Obchodná akadémia – Zimný štadión – Považská – Hodžova, 

kotolňa – Žilinská – Opatovská – Sihoť IV – (Opatová, nadjazd) – (Opatová, 

družstvo).  

Linka v tomto smere má dĺžku 14,4 km. 

Zrýchlene spojenie od priemyselného parku :  

 Priemyselný park – Priemyselný park II – Stavokov – Zlatovská, VOD-EKO – 

Zlatovská, SAD – Zlatovská – Veľkomoravská – Hasičská – Autobusová stanica.  

Dĺžka zrýchlenej linky je 5,6 km. Táto linka je určená pre viaczmenne prevádzky 

v priemyselnom parku.  

 

Obrázok 18 - Grafické zobrazenie  linky č. 6 

Tabuľka 9 - Počet spojov Linky č. 6 v oboch smeroch 

Smer Sihoť– Záblatie Prac. dni Školské dni Dni pracovného voľna 

Počet spojov 22 2 10 

Smer Záblatie - Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 20 2 9 

Zrýchlené spojenie 7 1 5 

 

2.7. Linka č. 7 a linka č. 17  

Linka č. 7 a 17 sú dve okružné linky. Obe linky majú totožnú trasu no jedna z nich je 

protibežná.  V pár spojoch majú plný okruh, vo väčšom prípade majú polokruh. Obe linky 

zabezpečujú prepojenie sídliska Juh (ul. Gen. Svobodu), Dolného mesta, priemyselného 

parku, Nových Zlatoviec a časť Biskupíc.  

Okruh Linky č. 7:  

Linka má nasledovnú obsluhu zastávok:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Cintorínska – Dlhé hony – Beckovská – 

Biskupice, námestie – Biskupice, cintorín – Záblatie, cintorín – AKEBONO – 

Priemyselný park – Priemyselný park II – Stavokov – Zlatovská, VOD-EKO – 

Zlatovská, SAD – Zlatovská – Veľkomoravská – Gymnázium – Legionárska – 28. 

októbra – Soblahovská – Cintorínska – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu. 

Dĺžka linky je 15,8 km.  

Pomerná časť okruhu ma nasledovnú obsluhu zastávok linkou č. 7: 
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 Zlatovská, SAD  - Zlatovská – Veľkomoravská – Gymnázium – Legionárska – 28. 

októbra – Soblahovská – Cintorínska – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu. 

Dĺžka linky je 6,0 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 19 - Grafické zobrazenie  linky č. 7 

Tabuľka 10 - Počet spojov Linky č. 7 

Smer Juh – Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 8 1 1 

Smer Zlatovská SAD- Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 17 - 10 

 

Okruh Linky č. 17:  

Linka má nasledovnú obsluhu zastávok: 

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Cintorínska – Soblahovská – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Ľudovíta Stárka – Piešťanská – 

Zlatovská, nák. stredisko – Zlatovská, SAD – Zlatovská, VOD-EKO – Stavokov – 

Priemyselný park – Biskupice, SOS LT – Biskupice, cintorín – Biskupice, námestie – 

Beckovská – Dlhé Hony – Cintorínska – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu. 

Dĺžka linky je 16,3 km.  

Pomerná časť okruhu ma nasledovnú obsluhu zastávok linkou č. 17: 

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Cintorínska – Soblahovská – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Ľudovíta Stárka – Piešťanská – 

Zlatovská, nák. stredisko – Zlatovská, SAD.  
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Dĺžka linky je 6,3 km. 

Obrázok 20 - Grafické zobrazenie  linky č.  17 

Tabuľka 11 - Počet spojov Linky č. 17 

Smer Juh – Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 5 4 - 

Smer Juh - Zlatovská SAD Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 15 2 11 

 

2.8. Linka č. 8  

Linka č. 8 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh a Sihoť. Linka prechádza od ul. Gen. 

Svobodu, Dolným mestom, centrom mesta  ul. Rázusa a následne po Hodžovej ul. až ku 

konečnej zastávke na Sihoti IV (ul. Opatovská).  Linka nezachádza na autobusovú stanicu, 

nakoľko v blízkosti zastávky Obchodná akadémia alebo Hodžova, ZŠ je dostupný podchod na 

železničnú stanicu. 

Linka obsluhujúca zastávky v smere na Sihoť:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Cintorínska – Soblahovská – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Obchodná akadémia – 

Zimný štadión – Hodžov, ZŠ – Hodžova, kotolňa – Žilinská – Opatovská – Sihoť IV. , 

Dĺžka linky od Gen. Svobodu na Sihoť IV je 7,5 km.  

 Obsluha zastávok v opačnom smere:  
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 Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Hodžova, kotolňa – Hodžova, ZŠ – Zimný štadión 

– Obchodná akadémia – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra – 

Soblahovská – Cintorínska – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu. 

Dĺžka linky v tomto smere je 7,7 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 21 - Grafické zobrazenie  linky č. 8 

Tabuľka 12 - Počet spojov Linky č. 8 v oboch smeroch 

Smer Juh – Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 41 1 18 

Smer Sihoť  - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 41 2 20 

 

2.9. Linka č. 11  

Linka č. 11 zabezpečuje spojenie sídliska Juh (ul. Saratovská) a mestskej časti Kubrica. 

V určitom bode vytvára súbežnú trasu s linkou č. 1. Linka prechádza ul. Saratovská, 

pokračuje po ul. Inovecká, Legionárska, pokračuje cez centrum mesta až na autobusovú 

stanicu a odtiaľ pokračuje po súbežnej trase linky č. 1 až do Kubrice.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere do Kubrice:  

 Saratovská, ZŠ – Saratovská, pri parku – Pod Juhom – Inovecká – Inovecká, stred – 

Dlhé Hony – Nemocnica – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová 

stanica – Gen. M.R. Štefánika – K výstavisku – Kubranská, BILLA – Pred poľom – 

Kubrá, ZŠ – Kubrá, námestie – Kubrá, Záhrady – Kubrá, Dubová – Kubrá, Kyselka – 

Kubrická – Kubrica, námestie.  

Dĺžka linky od zastávky Saratovská, ZŠ po Kubrica, námestie je 12,7 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  
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 Kubrica, námestie – Kubrická – Kubrá, Kyselka – Kubrá, Dubová – Kubrá, Záhrady – 

Kubrá, námestie – Kubrá, ZŠ – Pred poľom – Kubranská, BILLA – Gen. M.R. 

Štefánika – Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica 

– Dlhé Hony – Inovecká, stred – Inovecká – Ku štvrtiam – Pod Juhom – Saratovská, 

pri parku – Saratovská, ZŠ.  

Dĺžka linky v tomto smere je 12,9 km. 

Obrázok 22 - Grafické zobrazenie  linky č. 11 

Tabuľka 13 - Počet spojov Linky č. 11 v oboch smeroch 

Smer Juh – Kubrica Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 24 - 16 

Smer Kubrica  - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 25 - 17 

 

2.10. Linka č. 12  

Linka č. 12 zabezpečuje spojenie sídliska Sihoť a mestskej časti Biskupice. V mestskej časti 

Biskupice sa nachádzajú rodinné a bytové domy spolu s rekreačným prostredím ako sú 

golfové kurty a detské ihriská. Linka je tzv. doplnková k linke č. 2, nakoľko od ul. Beckovská 

smer Sihoť pokračuje v súbežnej trase.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere na Sihoť:   

 J. Zemana – Karpatská – Biskupice, cintorín – Biskupice, námestie – Beckovská – 

Nemocnica – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová stanica – 

Obchodná akadémia – Zimný štadión – Považská – Hodžova, kotolňa -  Žilinská – 

Opatovská – Sihoť IV.  

Dĺžka linky na Sihoť je 8,9 km.   

Obsluha zastávok v opačnom smere:  
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 Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Považská, kotolňa – Považská – Zimný štadión – 

Obchodná akadémia – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica – 

Beckovská – Jána Zemana.  

V opačnom smere je linka dlhá 8,2 km.  

 

Obrázok 23 - Grafické zobrazenie  linky č. 12 

 

Tabuľka 14 - Počet spojov Linky č. 12 v oboch smeroch 

Smer J. Zeman – Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 5 - 4 

Smer Sihoť – J. Zemana Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 7 - 5 

 

2.11. Linka č. 13  

Linka č. 13 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh (od ul. Gen. Svobodu) s mestskými časťami 

Istebník, Zlatovce, Záblatie a Nové Zlatovce. Ide o okružnú linku. Linka začína na ul. Gen. 

Svobodu pokračuje okolo nemocnici, Old Herold do Istebníka, ďalej obsluhuje Detské 

mestečko, Záblatie, po ul. Brnianska obslúži Zlatovskú ulici a vracia sa tou istou trasu na ul. 

Gen. Svobodu. 

 Linka ma nasledovnú obsluhu zastávok v rámci okruhu:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom - Beckovská – Nemocnica – Legionárska – 

Braneckého – Bratislavská, Old Herold – Istebnícka – Kasárenská – Vinohrady – 

Detské mestečko – Hanzlíkovska – Záblatie, nadjazd – Záblatie, pošta – Záblatska – 

Záblatie, nadjazd – Zlatovská, VOD-EKO – Zlatovská, SAD – Zlatovská – 

Veľkomoravská – Gymnázium – Legionárska – Nemocnica – Beckovská – Ku 
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štvrtiam – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu.  

Linka má dĺžku 18 km. 

 

 

Obrázok 24 - Grafické zobrazenie  linky č. 13 

Tabuľka 15 - Počet spojov Linky č. 13 

Juh – Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 5 - 3 

 

2.12. Linka č. 22 

Linka č. 22 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh ( Gen. Svobodu) s autobusovou 

a železničnou dopravou. Linka je trasovaná od ul. Gen. Svobodu, cez Inoveckú ul., centrum 

mesta s konečnou na autobusovej stanici.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere na autobusovú stanicu:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Inovecká – Inovecká, stred – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová stanica.   

Linka má od zastávky Gen. Svobodu pod Autobusovú stanicu 6,1 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra – Inovecká, 

stred – Inovecká – Ku štvrtiam – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu.  

V opačnom smere je linka dlhá 6,2 km.  
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Obrázok 25 - Grafické zobrazenie  linky č. 22 

 

Tabuľka 16 - Počet spojov Linky č. 22 v oboch smeroch 

Smer Juh – aut. stanica Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 1 9 16 

Smer Aut. stanica – Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov - 12 14 

 

2.13. Linka č. 23  

Linka č. 23 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh (od ul. Východná) s autobusovú stanicou. 

Trasa je obdobná ako u linky č. 22.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere na autobusovú stanicu:  

 Východná – Lavičková – Pod Juhom – Inovecká – Inovecká, stred – 28. októbra – 

Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová stanica.  

Linka má dĺžku od zastávky Východná po autobusovú stanicu 6,2 km. 

  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra – Inovecká, 

stred – Inovecká – Ku štvrtiam – Pod Juhom – Lavičková – Východná.  
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Dĺžka linky v tomto smere je 6,3 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 26 Grafické zobrazenie  linky č. 20 

Tabuľka 17 - Počet spojov Linky č. 23 v oboch smeroch 

Smer Výhodná – 

Autobusová stanica 
Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 12 - 5 

Smer Autobusová stanica - 

Východná 
Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 12 - 4 

 

2.14. Linka č. 24  

Linka č. 24 zabezpečuje prepojenie sídliska Sihoť s obchodnými centrami, ktoré sídlia na ul. 

Bela. Oblasť nákupných domov sa nachádza mi centrum mesta Trenčín, konkrétne na okrajov 

časti mesta smerom do Trenčianskej Turnej. Linka smeruje od Sihote cez ul. Hasičská, 

Legionársku ul. a konči pri OC Laugaricio.   

Linka obsluhujúca zastávky v smere do OC Laugaricio:  

 Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Považská, kotolňa – Považská – Zimný štadión – 

Obchodná akadémia – Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 

Nemocnica – Beckovská – TESCO – OC Laugaricio.  

Dĺžka linky od Sihote IV do OC Laugaricio je 9,9 km. 

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 OC Laugaricio – TESCO – Beckovská – Nemocnica – Legionárska – Braneckého – 

Hasičská – Autobusová stanica – Obchodná akadémia – Zimný štadión – Považská – 
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Hodžova, kotolňa – Žilinská – Opatovská – Sihoť IV.  

Dĺžka linky v tomto smere je 9,5 km. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 27 - Grafické zobrazenie  linky č. 24 

Tabuľka 18 - Počet spojov Linky č. 24 v oboch smeroch 

Smer Sihoť – OC Laugaricio Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 17 - 18 

Smer OC Laugaricio - Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 17 - 17 

 

2.15. Linka č. 25  

Linka č. 25 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh (od ul. Gen. Svobodu) s obchodnými 

centrami, ktoré sídlia na ul. Bela. Linka smeruje od ul. Gen. Svobodu , pokračuje ul. 

Inovecká, Legionárska a pokračuje do OC Belá.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere do OC Laugaricio: 

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – Inovecká – Inovecká, stred – 28. októbra 

– Dolný Šianec – Nemocnica – Beckovská – TESCO – OC Laugaricio.  

Dĺžka linky v tomto smere je 6,5 km. 

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 OC Laugaricio – TESCO – Beckovská – Nemocnica – 28. októbra – Inovecká, stred – 

Inovecká – Ku štvrtiam – Pod Juhom – Mateja Bela – Gen. Svobodu.  
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Dĺžka linky v tomto smere je  6,5 km.  

 

 

Obrázok 28 - Grafické zobrazenie  linky č. 25 

 

Tabuľka 19 - Počet spojov Linky č. 25 v oboch smeroch 

Smer Juh – OC Laugaricio Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 - 12 

Smer OC Laugaricio - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 - 13 

 

2.16. Linka č. 27 

Linka č. 27 je okružná linka, ktorá zabezpečuje prepojenie OC Laugaricio s mestskými 

časťami Istebník, Zlatovce, Nové Zlatovce a Záblatie a to vo väčšej miere počas dní 

pracovného voľna.  

Okružná linka č. 27 má nasledovnú obsluhu zastávok:  

 OC Laugaricio – TESCO – Beckovská – Nemocnica – Legionárska – Braneckého – 

Bratislavská Old Herold – Istebnícka – Kasárenská – Vinohrady – Detské mestečko – 

Hanzlíkovská – Záblatie, nadjazd – Záblatie pošta – Záblatská – Záblatie nadjazd – 

Zlatovská, VOD-EKO – Zlatovská, SAD – Zlatovská – Veľkomoravská – Gymnázium 

– Legionárska – Nemocnica – Beckovská – TESCO – OC Laugaricio. 

Dĺžka linky je 27 km. 
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Obrázok 29 - Grafické zobrazenie  linky č.  27 

Tabuľka 20 - Počet spojov Linky č. 27 

OC laugaricio – OC 

Laugaricio 
Prac. deň Školský deň Deň pracovnéo voľna 

Počet spojov 1 - 4 

 

2.17. Linka č. 28 

Linka č. 28 zabezpečuje prepojenie sídliska Juh (z ul. Východná) a sídliska Sihoť. Linka 

smeruje od ul. Východná pokračuje  po Soblahovskej ul., Legionárskej ul., prechádza centrom 

a pokračuje na Sihoť po ul. M. Rázusa, Považská a Opatovská. 

Linka obsluhujúca zastávky v smere na Sihoť: 

 Východná – Lavičková – Pod Juhom – Cintorínska – Dlhé Hony – Nemocnica – 

Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová stanica – Obchodná akadémia – 

Zimný štadión – Považská – Hodžova, kotolňa – Žilinská – Opatovská – Sihoť IV. 

Dĺžka linky v tomto smere je 10 km.  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Sihoť IV – Opatovská – Žilinská – Považská, kotolňa – Považská – Zimný štadión – 
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Obchodná akadémia – Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 

Nemocnica – Dlhé Hony – Cintorínska – Pod Juhom – Lavičková – Východná.  

Dĺžka linky v tomto smere je 10,4 km.  

 

 

Obrázok 30- Grafické zobrazenie  linky č. 28 

Tabuľka 21 - Počet spojov Linky č. 28 v oboch smeroch 

Smer Juh – Sihoť Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 - 9 

Smer Sihoť  - Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 14 - 8 

 

2.18. Linka č. 31  

Linka č. 31 je okružná linka, ktorá zabezpečuje prepojenie OC Laugaricio s mestskými 

časťami Istebník, Zlatovce, a Záblatie a to iba počas prac. dní.  

Okružná linka č. 31 má nasledovnú obsluhu zastávok:  

 OC Laugaricio – TESCO – Beckovská – Nemocnica – Legionárska – Braneckého – 

Bratislavská Old Herold – Zlatovce, žel. stanica – Bratislavská – Záblatie, nadjazd – 

Záblatie, pošta – Záblatská – Záblatie, nadjazd – Hanzlíkovská – Detské mestečko – 

Vinohrady – Kasárenská – Istebnícka – Bratislavská, Old Herold – Gymnázium – 

Legionárska – Nemocnica – Beckovská – TESCO – OC Laugaricio.  

Dĺžka linky je 17 km. 
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Obrázok 31 - Grafické zobrazenie  linky č.  31 

Tabuľka 22 - Počet spojov Linky č. 31 

OC laugaricio – OC 

Laugaricio 
Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov 2 - - 

 

2.19. Linka č. 32  

Linka č. 32 je linka, ktorá zabezpečuje obsluhu iba počas 1. novembra, z dôvodu zvýšenej 

návštevnosti hlavného cintorína v meste Trenčín.  Linka spája sídlisko Juh (ul. Saratovská) 

s autobusovou stanicou.  

Linka obsluhujúca zastávky v smere na Juh: 

 Autobusová stanica – Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra – 

Soblahovská – Cintorínska – Pod Juhom – Saratovská, pri parku – Saratovská, ZŠ. 

Dĺžka linky v tomto smere je  6,2 km  

Obsluha zastávok v opačnom smere:  

 Saratovská, ZŠ – Saratovská, pri parku – Pod Juhom – Cintorínska – Soblahovská – 

28. októbra – Dolný Šianec – Legionárska – Braneckého – Hasičská – Autobusová 

stanica. Dĺžka linky v tomto smere 6,3 km. 
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Obrázok 32 - Grafické zobrazenie  linky č.  32 

Tabuľka 23 - Počet spojov Linky č. 32 v oboch smeroch 

Smer Juh – aut. stanica Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov - - 8 

Smer Aut. stanica – Juh Prac. deň Školský deň Deň pracovného voľna 

Počet spojov - - 8 

 

 

2.20. Linka č. 50 

Linka č. 50 je okružná, nočná linka. Zabezpečuje prepojenie sídliska Juh, centrum mesta, 

sídliska Sihoť mestskú časť Pred pole a späť smerom na sídlisko Juh. Linka premáva z piatka 

na sobotu.  

Okružná, nočná linka č. 50 má nasledovnú obsluhu zastávok:  

 Gen. Svobodu – Mateja Bela – Pod Juhom – 28. októbra – Legionárska – Braneckého 

– Hasičská – Obchodná akadémia – Zimný štadión – Považská – Žilinská – Sihoť IV – 

Pred poľom – Kubranská, BILLA – Gen. M.R. Štefánika – Autobusová stanica – 

Hasičská – Gymnázium – Legionárska – 28. októbra – Inovecká, stred – Pod Juhom – 

Mateja Bela – Gen. Svobodu.  
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Dĺžka linky je 17,3 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 33 Grafické zobrazenie  linky č. 50 

Aktuálne je v obsluhe 19 liniek a to : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28 

a 31.  

Následne jazdí jedna nočná linka č. 50 a linka č. 32, ktorá zabezpečuje obsluhu iba 1. 

novembra. 

V tabuľke 24 možno vidieť vývoj, koľko cestujúcich nastupovalo na jednotlivých linkách 

počas predchádzajúcich dvoch rokov.  

Najväčší nárast cestujúcich je na linke č. 8 (20 884 cestujúcich) nasleduje linka č. 1 (15 256 

cestujúcich) linka č. 24 (12 738 cestujúcich). Najväčší pokles cestujúcich je na linke č. 6 (-

15 077 cestujúcich) nasleduje linka č. 11 ( -7 852 cestujúcich) linka č. 4 (-3 565 cestujúcich).  

V porovnaní s rokom 2018 narástol počet cestujúcich o 1,24 % čo predstavuje 67 670 

cestujúcich. 
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Tabuľka 24 - Počet prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách MHD Trenčín počas roka 2018 a 2019 

Rok 2018 Rok 2019  
Rozdiel 

P.č. Linka Počet osôb P.č. Linka Počet osôb 

1 309001 856 268 1 309001 871 524 15 256 

2 309002 230 642 2 309002 235 747 5 105 

3 309003 141 840 3 309003 145 798 3 958 

4 309004 439 365 4 309004 435 800 -3 565 

5 309005 231 926 5 309005 234 574 2 648 

6 309006 401 634 6 309006 386 557 -15 077 

7 309007 222 088 7 309007 229 162 7 074 

8 309008 827 455 8 309008 848 339 20 884 

9 309011 568 667 9 309011 560 815 -7 852 

10 309012 77 687 10 309012 77 556 -131 

11 309013 77 196 11 309013 81 316 4 120 

12 309017 164 903 12 309017 173 382 8 479 

13 309022 155 523 13 309022 156 475 952 

14 309023 122 184 14 309023 128 407 6 223 

15 309024 452 352 15 309024 465 090 12 738 

16 309025 185 798 16 309025 185 736 -62 

17 309027 22 066 17 309027 23 331 1 265 

18 309028 257 523 18 309028 261 323 3 800 

19 309031 15 259 19 309031 16 862 1 603 

20 309050 3 486 20 309050 3 738 252 

Spolu 5 453 862 Spolu  5 521 532  

 

 

      

   pokles  cestujúcich     

   nárast cestujúcich    

 

 

 

Nasledujúca tabuľka č. 25 popisuje interval jednotlivých liniek MHD Trenčín počas špičky, 

sedla, soboty nedele a sviatkov. Najkratší interval má linka č. 1 a linka č. 8. Tieto linky 

s najkratším intervalom možno nazvať aj ako nosné linky. Linky zabezpečujú dôležité 

prepojenia a to Sídlisko JUH so sídliskom SIHOŤ (linka č. 8) a Sídlisko JUH s mestskou 

časťou Kubrá (linka č. 1). Pre linku č. 1 a 8  je interval v špičke 15-30 min. a  v sedle 30 min. 

Ďalšie linky predstavujú interval v špičke v rozsahu od 15 do 60 min, v sedle od 60 do 120 

min. Najväčšie intervaly sú na linkách 12 (interval 90-240 min) a linky č. 27, 31 a 50 majú iba 

pár spojov. 
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  Tabuľka 25 - Interval jednotlivých liniek počas špičky a sedla 

Poradové číslo Linka Špička Sedlo sobota, nedeľa, sviatok 

1. 1 15-30 30 60 

2. 2 15-45 60-120 60-240 

3. 3 25-50 / / 

4. 4 20-60 60 60-120 

5. 5 60 60 5 spojov 

6. 6 10-30 (60) 60 60-120 

7. 7 10-40 (60) 20-60 60-120 

8. 8 15-30 30 60 

9. 11 30 60 60 

10. 12 90-240 120 120-240 

11. 13 1 sp 120 3 spoje 

12. 17 10-40(60) 20-60 60-120 

13. 22 20-60 4 spoje 60 

14. 23 45-60 60 120 

15. 24 40 60 40-60 

16. 25 60 60 30-60 

17. 27 1 spoj / 4 spoje 

18. 28 30-40 (60) 60 60-120 

19. 31 / 1 spoj / 

20. 32 (1.11.) / / 60 

21. 50 (nočný) / / 5 spojov 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšia tabuľka č. 26 poukazuje na dopravný výkon MHD Trenčín pre jednotlivé linky. Vo 

všetkých prípadoch sú kilometre zahrnuté v oboch smeroch. Vo výkonoch nie sú zahrnuté 

posilové spoje z hokejových zápasov, mimoriadne spoje počas sviatkov, to jest spoje na 

polnočnú omšu, kultúrne akcie. Nezapočítané výkony sa môžu líšiť od aktuálneho stavu počas 

roka. Výkony sa môžu meniť aj v závislosti od škodovej udalosti v prípade zabezpečenia 

iného záložného vozidla.  
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Tabuľka 26 - Objem dopravných  výkonov MHD Trenčín 

366 dni v roku (r. 

2020) 

Pracovný deň, dni 

školského vyučovania                           

(ZS - Zrýchleny spoj) 

Pracovný deň, dni školských 

prázdnin                                    

(ZS - Zrýchlený spoj) 

Sobota , nedeľa sviatok           

(ZS - Zrýchleny spoj) 

Linka  

km  (v oboch 

smeroch za 

deň) 

počet spojov 

v oboch 

smeroch 

km  (v oboch 

smeroch za 

deň) 

počet spojov 

v oboch 

smeroch 

km  (v oboch 

smeroch za 

deň) 

počet spojov 

v oboch 

smeroch 

1 641,7 69 641,7 69 325,5 35 

2 293,9 31 284,6 30 123,3 13 

3 209,5 20 198,8 19 0 0 

4 431,8 35 407,2 33 306,2 25 

5 315,1 29 293,3 27 53,5 5 

6 611,2 46 + (ZS-8) 556 42 + (ZS-7) 261,6 19 + (ZS-5) 

7 244,2 26 228,4 8 75,8 11 

8 646,1 85 623,2 82 289 38 

11 627,3 29 627,3 29 422,5 33 

12 101,9 12 101,9 12 76,6 9 

13 90 5 90 5 54 3 

17 253,8 26 176 20 69,3 11 

22 135,4 22 6,1 1 184,4 30 

23 150 24 150 24 56,2 9 

24 301,3 34 301,3 34 311,2 35 

25 182 28 182 28 162,5 25 

27 27 1 27 1 108 4 

28 285,6 28 285,6 28 173,2 17 

31 34 2 34 2 0 0 

Spolu 5581,8 552 +(ZS-8) 5214,4 494 +(ZS-7) 3052,8 322+(ZS-5) 

počet dní v roku 191   60   115   

počet km za rok  1066123,8   312864   351072   

32         100 16 

50     17,3 1 69,2 4 

počet dni pre linku 

50     53   53   

  0   916,9   3767,6   

spolu 1066123,8   313780,9   354839,6   

         

celkový počet km za 

366 dni (rok 2020) 
1734744,3 
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3. Štandardy nadväznosti MHD na železničnú 

dopravu a prímestskú dopravu  

 

3.1. Železničná doprava  
 
Železničná doprava predstavuje vo vzťahu k mestu Trenčín skôr sekundárny spôsob dopravy. 

Preprava cestujúcich medzi zastávkami na území mesta tak má na celkovom objeme verejnej 

dopravy v rámci mesta okrem relácie Trenčín–Opatová veľmi malý podiel. V prípade 

zapojených obcí tento podiel zodpovedá ich veľkosti a významu v rámci prímestskej dopravy.  

Územím mesta prechádzajú trate:  

• 120: (Bratislava – Trnava) – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – 

Trenčianska Teplá – Púchov – Považská Bystrica – Plevník-Drienové – (Žilina)  

• 143: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Chynorany  

Regionálny význam majú trate:  

• 122: Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice  

• 123: Trenčianska Teplá – Nemšová – Horné Srnie – (Vlársky priesmyk)  

 

Pravidelná regionálna doprava je zaistená na tratiach č. 120, 123, 143. Na trati 122 je v 

prevádzkovaná len rekreačná linka. Linkové cestovné poriadky sú číslované podľa tratí:  

• Na trati č. 120 premávajú regionálne vlaky v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – 

Púchov – (Žilina) cca od 4.30 do 21.30 v intervale 2 hodiny. V špičke pracovných dní je 

interval skrátený približne na hodinu, spoje však nechodia v celej trati.  

• Trať č. 122 je úzkorozchodná Trenčianska elektrická železnica, ktorá premáva len 

sezónne od apríla do septembra počas víkendov a sviatkov – 4 páry spojov.  

• Na trati č. 123 je v úseku Trenčianska Teplá – Horné Srnie premávka zabezpečená od cca 

4.45 do 20.15. Základný interval je 2 – 4 hodiny, v špičke pracovných dní skrátený na 

približne 1 hodinu.  

• Na trati č. 143 premáva celkovo len 9 spojov (počas víkendu 3 páry spojov). Premávka je 

zabezpečená od cca 5.00 do 8.30 a od 13.45 do 18.30. V týchto obdobiach je „interval“ 

približne 60 – 120 minút.  

 

Železničná doprava nadmiestneho a prímestského významu je riešená na úrovni dopravnej 

politiky kraja. Nadväznosť MHD na železničnú dopravu je z mestských častí JUH, Centrum 

mesta, Kubrá  dostatočná v prípade príchodov a odchodov spoj železničnej dopravy. Interval 

je v rozsahu od 3 do 15 minút.  

Obsluhu železničnej stanice zabezpečujú pre oblasť mesta pred riekou Váhou linky č. 1, 2, 11, 

12, 22, 23, 24 a 28. Čo sa týka zabezpečenia nadväznosti z mestskej časti Zlatovce, Záblatie  

obsluhu zabezpečuje iba linka č. 6, tá je v intervale 30 – 60 min. Tam, kde nie je obsluha 

MHD, zvoz cestujúcich dopĺňa PAD.  
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3.1. Prímestská autobusová doprava  
 

Linky prímestskej autobusovej dopravy, ktorých trasa začína alebo je vedená mestom Trenčín 

sú zabezpečované prevažne dopravcom SAD Trenčín a. s. (28 liniek), a čiastočne dopravcami 

ARRIVA Trnava, a. s. (8 spojov), SAD Prievidza a. s. (4 linky). Na linkách PHD platí tarifa 

jednotlivých dopravcov.  

 

Medzi významné relácie PHD patria:  

• Trenčín - Trenčianska Teplá - Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom - Ilava  

• Trenčín - Nemšová  

• Trenčín - Bánovce nad Bebravou  

• linky do okolitých obcí v radiálnych smeroch od Trenčína.  

 

Na najfrekventovanejších trasách je vplyvom čiastkových súbehov trás interval v špičke okolo 

10-20 minút, vo zvyšnom období však môže narásť až na 2-3 hodiny. Na trasách, kde je 

menší súbeh liniek (ev. nižší dopyt) môže byť frekvencia 1-2 spoje za hodinu v špičke a len 

zopár spojov ostatných časoch. Pravidelný interval nie je zavedený na žiadnej linke. Do 

takmer všetkých obcí v okrese premáva aspoň 1 pár spojov aj v sobotu, nedeľu a sviatok.  

Prímestské autobusy SAD Trenčín a. s. na území mesta dopĺňajú aj ponuku spojov MHD o 

možnosť prepravy medzi zastávkami obsluhovanými PHD v tarife MHD. Možnosť prepravy 

v rámci jedného tarifu predstavuje určitú analógiu k systému integrovanej dopravy v 

mestskom formáte. Viac informácií v kapitole 6. 
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4.  Zastávky  

 

Zastávka je označené miesto určené na zastavovanie vozidiel verejnej hromadnej  dopravy a 

pre nástup, výstup alebo prestup cestujúcich. Zastávku tvorí miesto pre zastavovanie vozidiel 

a miesto pre nástup, výstup, príchod, pohyb a pobyt cestujúcich.  

 

4.1. Dochádzková vzdialenosť  

Maximálna dochádzková vzdialenosť v rámci štandardov pre mestskú dopravu je 500 m, 

podľa hustoty zaľudnenia je stanovená tak, aby pokrývala územie pre viac ako 90 % 

obyvateľov v záujmov území. 

Osobitnými štandardmi pre mestskú dopravu v obciach s počtom obyvateľov menším ako 

50 000 obyvateľov je vytvorenie spojov najmä k centrám s výskytom pracovných miest, škôl, 

zdravotníckych zariadení a orgánov verejnej moci s garantovanými prestupmi vo väzbe na 

prímestskú dopravu, alebo diaľkovú dopravu k uvedeným zariadeniam, ak sú takéto centrá 

vzdialené viac ako 1500 m alebo viac ako 20 minút chôdze od zastávky diaľkovej dopravy 

alebo prímestskej dopravy.  

 

Na obrázku č. 32 vidieť izochrónu dochádzkovej vzdialenosti k zastávkam MHD na území 

mesta Trenčín. V tomto prípade je izochróna vykreslená s polomerom 450 m.  

Územia mesta Trenčín sú rozdelené podľa mestských časti mesta. Záblatie so Zlatovcami sú 

oddelené železničnou traťou. Nové Zlatovce sú od centra mesta delené riekou Váh. Spojenie 

Záblatia, Zlatoviec a Nových Zlatoviec je zabezpečené dvoma cestnými mostami a jedným 

novovybudovaným železničným mostom a železničný mostom, na ktorom je zrušená preprava 

železničnej dopravy. Aktuálne je určená výlučne pre chodcov a cyklistov. 

Ostatné časti mesta Trenčín, ako Juh, Opatová, Sihoť, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Centrum 

mesta, Kubrá a Kubrica sú spájané jednoduchou infraštruktúrou, bez mostných konštrukcií, 

ktoré nevedú ponad rieku Váh, resp. kanál.  

Čo sa týka mestských častí Horné Orechové a  Pod Komárky, na obrázku č. 32 nie sú 

vykreslené izochrónou pešej dostupnosti MHD Trenčín, nakoľko tieto územia nie sú 

obsluhované MHD Trenčín z dôvodu nízkeho počtu obyvateľov a neekonomickosti. Dané 

mestské časti sú obsluhované prímestskou autobusovou dopravou.  
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Obrázok 34 Izochróna - pešia dostupnosť k zastávkam MHD Trenčín 
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V tabuľke nižšie je percentuálne vyjadrenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom v 

jednotlivých častiach mesta Trenčín, ktoré boli zobrazené vyššie na obrázku 32.   

 

Počet občanov s trvalým pobytom, ktorý je vyjadrený v tabuľke percentuálne, je k 19.03.2020 

podľa štatistického prehľadu občanov uvedeného v elektronickej tabuli mesta Trenčín 54 685. 

 
Tabuľka 27 Počet obyvateľov v mestských častiach 

Poradové 

číslo 
Časť mesta Trenčín 

Vyjadrenie počtu obyvateľov 

s trvalým pobytom v % 

1. Juh 27,28 % 

2. Centrum mesta 22,18 % 

3. Sihoť 18,78 % 

4. Nové Zlatovce 9,13 % 

5. Zlatovce 7,15 % 

6. Kubrá 7,04 % 

7. Noviny a Nozdrkovce 3,47 % 

8. Opatová 1,89 % 

9. Záblatie 1,87 % 

10. Kubrica 0,51 % 

11. Na Zongorke 0,37 % 

12. Pod Komárky 0,13 % 

13. Horné Orechové 0,12 % 

14.  Belá 0,07 % 

 

 

4. 2. Zastávky MHD a PAD  

Polohy zastávok pre mestskú hromadnú dopravu a prímestskú autobusový dopravu sú 

navrhnuté tak, aby boli v dostatočnej blízkosti pracovných miest, škôl, verejných inštitúcií, 

športových a kultúrnych areálov (viď obrázok č. 33).  

Sieť zastávok prímestskej autobusovej dopravy PAD dopĺňa uzlové body v rámci prestupu 

cestujúcich z mestskej hromadnej dopravy na prímestskú dopravu a opačne.  

Tabuľka 25 a 26  riešia počet zastávok v MHD, PAD a typ zastávok, kde sa zastavuje 

v jazdnom pruhu, zálive a ktoré sú jednostranné a obojstranné.
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Obrázok 35 Grafické zobrazenie škôl, nemocnice, priemyselných zón, zastávok MHD, PAD a vlakových zastávok. 



117 

 

Tabuľka 28 Zoznam zastávok MHD Trenčín 

 

P. č. 
Autobusové zastávky : 

zastávka MHD 
jednostranné/dvojstranné umiestnenie niky 

1 

2 28. októbra obojstranná zastávka záliv 

3 Autobusová stanica jednostranná zastávka jazdný pruh 

4 Beckovská obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

5 Biskupice, cintorín jednostranná zastávka odstavná plocha 

6 Biskupice, čistička obojstranná zastávka záliv 

7 Biskupice , LOT jednostranná zastávka záliv 

8 Biskupice námestie obojstranná zastávka polzáliv/jazdny pruh 

9 Braneckého jednostranná zastávka záliv 

10 Bratislavská jednostranná zastávka záliv 

11 Bratislavská, Old Herold obojstranná zastávka záliv 

12 Cintorínska obojstranná zastávka záliv/jazdny pruh 

13 Detské mestečko obojstranná zastávka záliv 

14 Dlhé Hony obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

15 Dolný Šianec jednostranná zastávka záliv 

16 Gen.M.R. Štefánika obojstranná zastávka záliv 

17 Gen. Svobodu obojstranná zastávka záliv 

18 Gymnázium jednostranná zastávka záliv 

19 Hanzlíkovská obojstranná zastávka jazdný pruh 

20 Hasičská obojstranná zastávka záliv 

21 Hodžová, kotolňa jednostranná zastávka záliv 

22 Hodžova, ZŠ obojstranná zastávka záliv/jazdný pruh 

23 Inovecká obojstranná zastávka jazdný pruh 

24 Inovecká, stred obojstranná zastávka jazdný pruh 

25 Istebnícka obojstranná zastávka jazdný pruh 

26 Jána Zemana jednostranná zastávka jazdný pruh 

27 K výstavisku jednostranná zastávka záliv 

28 Kasárenská obojstranná zastávka polzáliv/jazdny pruh 

29 Kasárenská, VOP jednostranná zastávka záliv 

30 Kpt. Nálepku jednostranná zastávka polzáliv 

31 Ku štvrtiam jednostranná zastávka záliv 

32 Kubrá, Dubová obojstranná zastávka záliv 

33 Kubrá, námestie jednostranná zastávka nastupište 

34 Kubrá, Záhrady obojstranná zastávka záliv 

35 Kubrá, ZŠ obojstranná zastávka záliv 

36 Kubránská, BILLA obojstranná zastávka jazdný pruh 

37 Kubrica, námestie jednostranná zastávka nástupište 

38 Kubrická jednostranná zastávka jazdný pruh 

39 Lavičková obojstranná zastávka záliv 

40 Legionárska obojstranná zastávka záliv 

41 Ľudovíta Stárka jednostranná zastávka jazdný pruh 

42 Mateja Bela obojstranná zastávka záliv 

43 Nemocnica obojstranná zastávka záliv 

44 Nozdrkovce jednostranná zastávka záliv 

45 Obchodná akadémia obojstranná zastávka záliv 

46 OC Laugarício jednostranná zastávka záliv 

47 Opatová, družstvo obojstranná zastávka jazdný pruh 

48 Opatová, Horeblatie jednostranná zastávka jazdný pruh 

49 Opatová, Maják jednostranná zastávka záliv 

50 Opatová, nadjazd obojstranná zastávka jazdný pruh 

51 Opatová námestie jednostranná zastávka jazdný pruh 

52 Opatová, Nivy jednostranná zastávka jazdný pruh 
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Autobusové zastávky : 

zastávka MHD 
jednostranné/dvojstranné umiestnenie niky 

53 Opatová,ZŠ jednostranná zastávka jazdný pruh 

54 Opatovská obojstranná zastávka záliv 

55 Piešťanská jednostranná zastávka záliv 

56 Pod Juhom obojstranná zastávka záliv 

57 Považská obojstranná zastávka jazdný pruh 

58 Považská kotolňa jednostranná zastávka záliv 

59 Pred poľom obojstranná zastávka jazdný pruh 

60 Priemyselný park jednostranná zastávka obratisko 

61 Priemyselný park II jednostranná zastávka záliv 

62 Saratovská, pri parku obojstranná zastávka záliv 

63 Saratovská, ZŠ jednostranná zastávka záliv 

64 Sihoť IV obojstranná zastávka záliv + obratisko 

65 Soblahovská obojstranná zastávka záliv 

66 Stavokov obojstranná zastávka jazdný pruh 

67 TESCO jednostranná zastávka záliv 

68 Veľkomoravská jednostranná zastávka jazdný pruh 

69 Vinohrady obojstranná zastávka jazdný pruh 

70 Východná obojstranná zastávka záliv 

71 Záblatie cintorín jednostranná zastávka pol záliv 

72 Záblatie, nadjazd obojstranná zastávka záliv 

73 Záblatie,pošta obojstranná zastávka jazdný pruh 

74 Záblaie, Rybáre jednostranná zastávka jazdný pruh 

75 Záblatská jednostranná zastávka jazdný pruh 

76 Žilinská obojstranná zastávka záliv 

77 Zimný štadión obojstranná zastávka záliv 

78 Zlatovce, žel.stanica jednostranná zastávka záliv 

79 Zlatovská jednostranná zastávka záliv 

80 Zlatovská, nákupne stre jednostranná zastávka záliv 

81 Zlatovská, SAD obojstranná zastávka záliv 

82 Zlatovská, VOD-EKO obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

 

Tabuľka 29 Zoznam zastávok PAD na území mesta Trenčín 

P. č. 
Autobusové zastávky : 

zastávka PAD 

jednostranná/ 

dvojstranná 
umiestnenie niky 

2 Trenčín,,Agrostav obojstranná zastávka jazdný pruh 

3 Trenčín,,aut.st. 6 nástupíšť nástupište 

4 Trenčín,,BILLA jednostranná zastávka záliv 

5 Trenčín,Biskupice,Belá obojstranná zastávka jazdný pruh 

6 Trenčín,Biskupice,LOT obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

7 Trenčín,Biskupice,nám. obojstranná zastávka jazdný pruh 

8 Trenčín,,Brančíkova ul. jednostranná zastávka jazdný pruh 

9 Trenčín,,Dlhé Hony jednostranná zastávka jazdný pruh 

10 Trenčín,,Električná ul. obojstranná zastávka záliv 

11 Trenčín,,Električná ul.OÚNZ obojstranná zastávka záliv 

12 Trenčín,,gymnázium jednostranná zastávka záliv 

13 Trenčín,,Hasičská ul. obojstranná zastávka záliv 

14 Trenčín,,Hor.Orechové obojstranná zastávka jazdný pruh 

15 Trenčín,,Juh II jednostranná zastávka záliv 

16 Trenčín,Kubrá,rázc. obojstranná zastávka záliv 

17 Trenčín,,Pred poľom jednostranná zastávka jazdný pruh 

18 Trenčín,,priemyselný park obojstranná zastávka záliv 

19 Trenčín,,Old Herold obojstranná zastávka záliv 
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Autobusové zastávky : 

zastávka PAD 

jednostranná/ 

dvojstranná 
umiestnenie niky 

20 Trenčín,Opatová,Maják obojstranná zastávka záliv 

21 Trenčín,,OS Úspech obojstranná zastávka záliv 

22 Trenčín,,SAD obojstranná zastávka záliv 

23 Trenčín,,Sihoť III jednostranná zastávka záliv 

24 Trenčín,,Sihoť Konštrukta jednostranná zastávka záliv 

25 Trenčín,,Soblahovská ul.cint. obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

26 Trenčín,,Soblahovská ul.rázc. obojstranná zastávka záliv 

27 Trenčín,,Svojpomoc obojstranná zastávka záliv 

28 Trenčín,,Trenčan jednostranná zastávka záliv 

29 Trenčín,,ul.Legionárov obojstranná zastávka záliv 

30 Trenčín,Záblatie,rázc. obojstranná zastávka pol záliv/záliv 

31 Trenčín,,Závažie ZŠ obojstranná zastávka jazdný pruh 

32 Trenčín,,Závažie jednostranná zastávka jazdný pruh 

33 Trenčín,,Závažie cint. obojstranná zastávka jazdný pruh 

34 Trenčín,,Závažie Jednota obojstranná zastávka jazdný pruh/záliv 

35 Trenčín,Zlatovce,Naza jednostranná zastávka jazdný pruh 

36 Trenčín,Zlatovce,VOP-027 jednostranná zastávka záliv 

37 Trenčín, Zlatovce,žel.st. obojstranná zastávka záliv 

 

Prestupné uzly:  

Medzi najväčšie prestupné body v rámci mestskej hromadnej dopravy patria zastávky 

Hasičská, Autobusová stanica, Legionárska, Bratislavská OLD Herold, Zlatovská nákupne 

stredisko a Gymnázium. Hasičská ulica je riešené podchodom pod štátnu cestu I/61. Ostatné 

prestupné uzly majú úrovňový prístup (bezbariérový).  

5. Tarifa, nákladovosť a vozidlový park MHD 

Trenčín 

 

5. 1. Analýza vozidlového parku  

Dopravná obslužnosť mesta Trenčín je aktuálne zabezpečená šiestimi typmi dopravných 

prostriedkov:  

 Iveco Crossway LE 12 m     (počet miest na sedenie 31 +1, počet miest na státie 56) 

 Irisbus Citelis 18 m           (počet miest na sedenie 40 +1, počet miest na státie 112) 

 Karosa B 961             (počet miest na sedenie 45 +1, počet miest na státie 122) 

 Irisbus Citelis 12m           (počet miest na sedenie 28 +1, počet miest na státie 71) 

 Karosa B 952             (počet miest na sedenie 31 +1, počet miest na státie 68) 

 Karosa C 954                  (počet miest na sedenie 49 +1, počet miest na státie 39) 
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 Tabuľka 30 Základne informácie o autobusoch MHD Trenčín 

  Vek (koniec r. 2019) Počet  konštrukcia vozidla  klimatizácia 

Iveco Crossway LE 12 m 1, 8-11 16 čiastočne nízkopodlažne  1x 

Irisbus Citelis 18 m 13 1 úplne nízkopodlažné nie  

Irisbus Citelis 12 m 13 5 úplne nizkopodlažné nie  

Karosa B 952  13-14 15 klasická stavba  nie  

Karosa B 961 13 4 klasická stavba  nie  

Karosa C 954 13 1 klasická stavba  nie  

 

Z hľadiska prevedenia je možné vozidlá rozdeliť na vozidlá :  

 klasickej stavby - Karosa B 961, Karosa B 952, Karosa C 954 – vozidlá predstavujú  

47,6 %-ný podiel vozidlového parku  

 s čiastočnou nízkou podlahou (lowentry) – Iveco Crossway LE 12 m – čo 

predstavuje 38,1 %-ný podiel vozidlového parku  

 celonízkopodlažné vozidlá – Irisbus Citelis 12m a 18m – predstavujú 14,3%-ný 

podiel vozidlového parku  

 

 

 

 

 

 

Autobusy obsluhujú linky MHD podľa vopred určených turnusov. V jednotlivých turnusoch 

sú pre každé vozidlo definované činnosti (pristavenie, spoje, bezpečnostné prestávky, 

odstavenie), zastávky, časové údaje, rýchlosť, prejdená vzdialenosť atď. 

Autobusy v súčasnej dobe nie sú priradené určitej linke, ale v priebehu dňa obsluhujú spoje 

rôznych liniek, ktoré na seba nadväzujú v konečných zastávkach. Intervaly nie sú na všetkých 

linkách vždy pravidelné, ale taktový režim je na vybraných linkách využívaný.  

Vozidlový park pozostáva z 42 autobusov, ktorých pohonná jednotka je naftový motor. 

V mestskej hromadnej doprave je priemerná spotreba okolo 31 l/100 km pri sólo autobusoch 

a 48 l/100 km pri kĺbových autobusoch.  

Priemerný vek prevádzkových vozidiel k 31.12.2019 je 11,62 r. 

 

 

Obrázok 36 Konštrukcia vozidiel MHD Trenčín 
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5. 2. Štruktúra vozového parku  
 

Štruktúra vozového parku by mala pozostávať najmenej zo 43 autobusov. Vozidlový park 

bude tvorený min. 5 kĺbovými autobusmi (s dĺžkou od 15,01 m) a min. 38 autobusmi 

štandardnej dĺžky (od 11,01 m do 15,00m). Vozidlá budú bez dieselového a benzínového 

pohonu. Preferovaný je pohon na CNG, resp. iné druhy pohonov okrem dieslového a 

benzínového.  

Priemerný vek vozidlového parku počas 10 rokov je nasledovný:  

poradie v rokoch:     priemerný vek voz. parku:  

1.       6 

2.       6 

3.       6 

4.       6 

5.       6 

6.       6 

7.       7 

8.       8 

9.       9 

10.       10 

 

Najstaršie vozidlo vo vozidlom parku môže mať max 13 rokov, za dodržania priemerného 

veku vozidiel počas 10 rokov.  

Požaduje sa 100% nízkopodlažnosť vozidiel. Pod pojmom nízkopodlažné vozidlo sa rozumie, 

že vstup do vozidla je všetkými dverami bez schodov, to jest aj ulička medzi sedadlami je bez 

schodov. Každé vozidlo zaradené do premávky na linkách MHD TN, musí mať bezbariérový 

vstup. Dosiahnutie týchto základných požiadaviek na štruktúru vozidlového parku sa 

predpokladá od 1.9.2022.  

 

5. 2. 1 Analýza nákladovosti vozidlového parku 

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v meste Trenčín boli v roku 2019 uhradené náklady 

vo výške 2 417 975 eur. Celkové ekonomické oprávnené náklady pre rok 2019 predstavujú 

sumu 3 635 896 eur.  

Tržby z cestovného boli preukázané vo výške 1 390 622 eur. V priebehu tohto roka bolo 

ubehnutých  celkovo 1 938 669 km, z toho tarifných je 1 749 138 km.  

Spotreba nafty počas roka 2019 bola 619 916 litrov. Náklady na jeden ubehnutý km 

predstavujú hodnotu 1, 875 eur. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km je 1,969 eur. Priemerná 

mzda vodiča je 1 179,37 eur. Priemerná cena nafty v roku 2019 bola 0,97774 eur/l.  
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Tržby z cestovného za 1 ubehnutý km sú 0,717 eur. Počas roka sa prepravilo 5 521 924 

cestujúcich. Priemerný počet vodičov pre rok 2019 je 71,72 vodiča (72 vodičov). Nakoľko 

vozidlový park ma priemerný vek 11,62 r., náklady na opravy sa každým rokom navyšujú. 

Každoročne sú vynaložené náklady na opravu 4 vozidiel typu Karosa B 952, kde sa riešia 

hlavne karosárske komponenty (podlaha, vonkajší nástrek, výmena koróznych konštrukcií 

a pod.), kde náklady sú od 20 000 do 28 000 eur. Nákladovú položku budú v ďalších rokoch 

ovplyvňovať náklady na stredné opravy vozidiel a obstaranie nového odbavovacieho systému 

do cca 13 autobusov.  

V prípade obstarania nových autobusov by náklady na odpisy boli obrovské, nakoľko zmluva 

s dopravcom končí v auguste 2022. Predpoklad celkových  km sa uvažuje do 2 000 000 km.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad nákladových položiek MHD Trenčín pre rok 2018 

a 2019. 

Tabuľka 31 Nákladová položka MHD Trenčín rok 2018 a 2019 

Nákladová položka 2018 2019
Pohonné látky 595 379,00 606 114,00

Ostatný priamy materiál 19 907,00 21 384,00

Priame mzdy  vodičov 1 012 470,00 1 130 648,00

Odpisy 345 975,00 266 551,00

Opravy a udržiavanie 411 022,00 438 890,00

Gumové obruče - nájom 29 931,00 31 037,00

Cestovné 592,00 2 925,00

Odvody 361 655,00 402 643,00

Poistenie vozidiel 118 668,00 121 429,00

Ostatné náklady 243 508,00 306 576,00

Prevádzková réžia 109 213,00 129 695,00

SPRÁVNA RÉŽIA 163 072,00 178 004,00

TRŽBY  SPOLU 1 396 240,00 1 399 716,00

Tržby z cestovného 1 386 144,00 1 390 622,00

Ďalšie výnosy 10 096,00 9 094,00

PREDPOKLADANÁ  STRATA 2 185 723,00 2 417 975,00

Ubehnuté km 1 934 728,00 1 938 669,00

Tarifné km 1 742 436,00 1 749 138,00

Ostatné km 192 292,00 189 531,00

Podiel ostatných na celkových km (%) 9,94 9,78

Spotreba nafty (v litroch) 609 903,00 619 916,00

Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km) 1,76 1,88

Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km) 1,851 1,969

Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km) 0,308 0,313

Priemerná spotreba nafty (liter/100 km) 31,524 31,980

Priemerná cena nafty (Eur/liter) 0,976 0,978

Tržby z cestovného na 1 ubehnutý  km (Eur/km) 0,716 0,717

Počet prepravených osôb 5 453 998,00 5 521 924,00

Počet autobusov 42,00 42,00  
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5.3. Tarify MHD Trenčín 

 

Tarifa upravuje cenové vzťahy medzi dopravcom a cestujúcim v súlade s cenníkom. Platba je 

možná v hotovosti a prostredníctvom dopravnej karty (nástup možný všetkými dverami). 

Papierový cestovný lístok na jednu cestu sa predáva u vodiča autobusu, cestujúci ho môže 

uhradiť v hotovosti, alebo prostredníctvom kreditu na dopravnej karte.  

Cestujúci môže týmto spôsobom kúpiť lístok aj pre spolucestujúceho. Elektronický cestovný 

lístok na jednu cestu cestujúci získajú prostredníctvom elektronického čítacieho zariadenia, po 

nástupe druhými, tretími alebo štvrtými dverami autobusu.  

V MHD Trenčín je rozšírený spôsob odbavenia formou elektronických kariet. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy cestovných lístkov a ceny cestovného (dovozného), 

platné od júla 2017. 

Tabuľka 32 Tarifa cestovného, dovozného, a časového predplatného cestovného lístka 

Druh cestovného lístka 

JCL zakúpený 

prostredníctvom 

dopravnej karty 

JCL zakúpený 

v hotovosti u vodiča 

Základný JCL 0,40 € 0,80 € 

Zľavnený JCL – žiak, študent do 

veku 26 r., občan nad 60 r. veku, 

držiteľ preukazu ŤZP alebo  ŤZP-S 

(s výnimkou cestujúcich na invalidnom 

vozíku a nevidiacich) 

0,25 € 0,50 € 

Zľavnený JCL – občan nad 70 r. 0,00 € 0,30 € 

Nočné cestovné – JCL na nočný 

spoj 
1,00 € 1,00 € 

Prestupný JCL – pri prestupe do 40 

minút 

70% z výšky cestovného 

nastaveného na dopravnej 

karte 

- 

Dovozné – batožina, pes, detský 

kočík bez dieťaťa – prázdny 
0,25 € 0,30 € 

Druh ČPL 30-dňový 90-dňový 

Základný ČPL 15,00 € 40,00 € 

Zľavnený ČPL - žiak, študent do 

veku 26 r., občan nad 60 r. veku, 

držiteľ preukazu ŤZP alebo  ŤZP-S 

(s výnimkou cestujúcich na invalidnom 

vozíku a nevidiacich) 

9,00 € 24,00 € 
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5.3.1. Vývoj tržieb 

 

Na  základe ročných výkazov tržieb a prepravených cestujúcich podľa jednotlivých kategórií 

pozorujeme vývoj platieb v hotovosti, dopravnou kartou a ČPL. Na obrázku č. 35 možno 

vidieť tržby podľa kategórie cestujúcich za rok 2019. 

Je zrejmé, že najväčšie tržby pripadajú v prípade platby dopravnou kartou za obyčajné 

cestovné a to v počte cestujúcich 1 676 381, čo predstavuje 657 871,92 € s DPH. V prípade 

platby dopravnou kartou je výška cestovného 0,40 €.  

Druhou v poradí najsilnejšou skupinou tržieb je obyčajné cestovné v prípade platby 

v hotovosti, t.j. 504 583 prepravených cestujúcich, čo predstavuje 402 792,80 € s DPH. Výška 

cestovného v hotovosti je 0,80 €. 

 

V prípade zľavneného cestovného lístka v hotovosti túto možnosť využilo 113 678 

cestujúcich, čo predstavovalo tržby vo výške 56 683,00 € s DPH. Zľavnený cestovný lístok 

platený dopravnou kartou využilo 910 602 cestujúcich, čo tvorilo tržby 225 413,24 € s DPH. 

 

Obyčajné a zľavnené cestovné, či už platbou v hotovosti alebo dopravnou kartou, prirodzene 

predstavuje najväčší podiel tržieb k ostatným kategóriám.  

 

Podrobné porovnanie tržieb za roky 2017, 2018, 2019 a k ním prislúchajúce kategórie 

cestujúcich ako aj spôsob platby sú uvedené v tabuľke č. 34. 

Obrázok 37 Tržby za rok 2019 
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Tabuľka 33 Porovnanie tržieb MHD Trenčín 

Druh cestovného 
2017 2018 2019 

Prepravené 

osoby 
OSKM Tržba s DPH 

Prepravené 

osoby 
OSKM Tržba s DPH 

Prepravené 

osoby 
OSKM Tržba s DPH 

P
la

tb
a 

v
 h

o
to

v
o

st
i 

Obyčajné cestovné MHD 541 584 3 686 494 432 243,40 502142 3538135 400893,4 504 583 3 554 519 402 792,80 

Zľavnené cestovné MHD 152 269 1 885 977 75 940,00 124291 2600031 61913 113 678 2 380 021 56 683,00 

ŤZP, ŤZP-S MHD 31 387 213 951 15 658,10 28236 295571 14075 27 248 285 164 13 580,00 

Sprievodca ŤZP-S MHD 1 314 5 137 0,00 3244 15116 0 3 799 22 794 0,00 

Senior 70 MHD 22 059 83 863 6 605,80 22726 79750 6806,4 20 899 73 313 6 257,30 

Senior MHD 1 238 7 381 618,50 762 7981 380 894 9 345 445,00 

ŤZP, ŤZP-S s vozíkom, 

nevidiaciMHD 
1 088 4 254 0,00 2 10 0,5 0 0 0,00 

Batožina MHD 0 0 858,30     657,3     632,70 

30 dní (časový) 0 1 169 756 55 650,00 0 1476886 55048 0 1 790 008 53 868,00 

90 dní (časový) 0 675 177 27 656,00 0 957750 29904 0 1 058 253 33 143,00 

Platba v hotovosti spolu r. 1 až 10 750 939 7 731 990 615 230,10 681 403,00 8 971 230,00 569 677,60 671 101 9 173 417 567 401,80 

P
la

tb
a 

z 
D

K
 

Obyčajné cestovné MHD 1 639 762 5 433 880 626 958,66 1682882 5729122 659391,4 1 676 381 5 719 116 657 871,92 

Zľavnené cestovné MHD 866 660 5 605 240 209 001,69 881132 9138695 217722,21 910 602 9 465 692 225 413,24 

ŤZP, ŤZP-S MHD 233 823 764 780 55 896,37 227529 1169831 55747,2 223 538 1 150 723 54 818,38 

Sprievodca ŤZP-S MHD 2 497 9 763 0,00 152 709 0 108 648 0,00 

Senior 70 MHD 846 194 3 309 193 303,00 882929 4114448 0 903 803 5 423 722 0,00 

Senior MHD 541 623 1 718 644 127 823,51 519787 2613357 124882,46 533 401 2 663 942 127 306,70 

ŤZP, ŤZP-S s vozíkom, 

nevidiaciMHD 
8 575 33 535 0,00 7539 35131 0 8 047 48 294 0,00 

Zamestnanec zľ. MHD 11 049 1 159 433,12 10861 1139 433,96 10 913 1 146 436,40 

Rodinný prísl. MHD 11 447 75 651 2 773,36 9882 103021 2453,43 9 598 100 656 2 396,25 

Dieťa zamestn. MHD 12 088 1 675 585,75 12678 1766 631,3 12 585 1 759 628,40 

30 dní (časový) 311 035 35 802 1 317,00 335311 6032 325 332 732 5 190 270,00 

90 dní (časový) 179 545 22 532 632,00 201913 4394 168 229 115 2 511 104,00 

Batožina MHD 0 0 1 441,00     1398,5     1 355,25 

Platba z DK spolu r. 12 až 24 4 664 298 17 011 854 1 027 165,46 4 772 595 22 917 645 1 063 153 4 850 823 24 583 399 1 070 600,54 
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Druh cestovného 

 

2017 2018 2019 

OSKM Tržba s DPH 
Prepravené 

osoby 
OSKM Tržba s DPH 

Prepravené 

osoby 
OSKM Tržba s DPH 

Prepravené 

osoby 

B
ez

h
o

to
v

o
st

. 

p
la

tb
a 

30 dní (časový) 825 297 805 14 967,00 0 457691 18306 0 433 972 18 051,00 

90 dní (časový) 201 211 422 9 384,00 0 382837 12528 0 426 143 13 832,00 

Bezhotovostná platba spolu r. 26 až 27 1 026 509 227 24 351,00 0 840 528 30 834 0 860 115 31 883,00 

MHD SPOLU r. 11 + 25 + 28 5 416 263 25 253 071 1 666 746,56 5453998 32729403 1663665,06 5 521 924 34 616 931 1 669 885,34 
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5.4. Porovnanie sadzieb základného cestovného 

Výškou cestovného je možné ovplyvňovať dopyt po MHD. Bolo spracované porovnanie 

tarify MHD Trenčín (platné od 1.11.2019) s tarifami v podobných mestách z hľadiska počtu 

obyvateľov.  

Tabuľka 34 Porovnanie obyčajného cestovného v MHD Trenčín s podobnými mestami v SR 

Mesto Počet Obyvateľov Hotovosť (€) Dopravná karta (€) 

Trenčín 55 333 0,80 0,40 

Prievidza + Bojnice 51 011 0,55 0,50 

Trnava 63 924 0,70 0,45 

Martin 54 618 0,70 0,60 

Poprad 51 304 0,70 0,50 

Zvolen 42 321 0,60 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výška cestovného pri platbe v hotovosti má MHD Trenčín najvyššiu v porovnaní s ostatnými 

mestami SR, v prípade platenia cestovného dopravnou kartou je najnižšia voči ostatným 

mestám. 

Tabuľka 35 Porovnanie cestovného pre deti od 6 do 15 r. a študentov do 26 rokov  

Deti a študenti 

Mesto Hotovosť (€) Dopravná karta (€) 

Trenčín 0,50 0,25 

Prievidza 0,35 0,30 

Trnava 0,40 0,25 

Martin 0,50 0,40 

Poprad 0,50 0,30 

Zvolen 0,30 0,27 

Obrázok 38 Grafické porovnanie obyčajného cestovného v MHD Trenčín s 
podobnými mestami v SR 
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Najnižšia platba v hotovosti v kategórií deti a študenti je v meste Zvolen. Najvyššia pripadá 

na mestá Trenčín, Martin a Poprad. V prípade platby dopravnou kartou je najvyššie cestovné 

v meste Martin, najnižšie je v meste Zvolen, Trenčín a Trnava.  

 

Čo sa týka časových predplatných lístkov v porovnaní s ostatnými mestami nemajú časový 

predplatný lístok mestá Prievidza, Trnava a Poprad.  

Mestá, ktoré majú časový predplatný lístok je MHD Trenčín s najnižšou cenou čo sa týka 

obyčajného a zľavneného pre 30 dňový a 90 dňový časový cestovný lístok.  

Tabuľka 36 Porovnanie časových predplatných lístkov v MHD Trenčín s podobnými mestami v SR 

Časové predplatné lístky 

Mesto 
30 dní  (€) 90 dní (€) 

obyčajné zľavnené obyčajné  zľavnené 

Trenčín 15 9 40 24 

Prievidza - - - - 

Trnava - - - - 

Martin 24 16 67 44 

Poprad - - - - 

Zvolen 18 10 50 29 

 

Mesto Trenčín a tarifa MHD v prípade dopravnej karty je najvýhodnejšia a najlacnejšia 

v porovnaní s podobnými mestami v SR. V MHD je kladený dôraz na nižšie ceny cestovného 

pre DK ako pre hotovosť, z dôvodu odľahčenia manipulácie hotovosti u vodiča. Tým sa 

skracuje manipulačný čas v prípade vydávania cestovného lístka a skrátenie doby na zastávke 

a zrýchlenie obsluhy liniek. V prípade lepšej manipulácie v hotovosti (vydávanie)  by bolo 

vhodné zvýšiť obyčajné cestovné z 0,80 € na 1,00 € a cestujúci nad 70 rokov z 0,30 € na 0,50 

€. Ostatné kategória cestujúcich sú vo vyváženej hodnote.   

Obrázok 39 Grafické porovnanie cestovného pre deti (od 6 do 15 rokov) a 
študentov do 26 rokov v MHD Trenčín s podobnými mestami v SR 
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6. Rozsah poskytovaných prevádzkových údajov 

o službách vo verejnom záujme a frekvencia ich 

poskytovania  

 

Poskytovanie údajov o preprave cestujúcich by malo byť v nasledovnej forme:  

• Dopravca poskytuje výkaz výkonov a tržieb osobnej dopravy podľa jednotlivých kategórií  

cestujúcich mesačne, kvartálne a ročne k 19. dňu, viď tabuľka č. 40:  

Tabuľka 37 Výkaz výkonov a tržieb osobnej dopravy 

P. 

č. 
Druh cestovných lístkov (prepravy) 

Prepravené 

osoby (počet 

nástupov 

cestujúcich) 

OSKM 

Tržba 

s DPH 

(€) 

Tržba 

bez 

DPH 

(€) 

DPH 

(€) 

1. 

M
E

S
T

S
K

Á
 H

R
O

M
A

D
N

Á
 D

O
P

R
A

V
A

 

P
L

A
T

B
A

 V
 H

O
T

O
V

O
S

T
I 

Obyčajné cestovné MHD      

2. Zľavnené cestovné MHD      

3. ŤZP, ŤZP-S MHD      

4. Sprievodca ŤZP-S MHD      

5. Senior 70 MHD      

6. Senior MHD      

7. 
ŤZP, ŤZP-S s vozíkom, 

nevidiaci MHD 
     

8. Batožina MHD      

9. 30 dní (časový)      

10. 90 dní (časový)      

11. Platba v hotovosti spolu r. 1 až 10      

12. 

P
L

A
T

B
A

 Z
 D

O
P

R
A

V
N

E
J 

K
A

R
T

Y
 

Obyčajné cestovné MHD      

13. Zľavnené cestovné MHD      

14. ŤZP, ŤZP- MHD      

15. Sprievodca ŤZP-S MHD      

16. Senior 70 MHD      

17. Senior MHD      

18. 
ŤZP, ŤZP-S s vozíkom, 

nevidiaci MHD 
     

19. Zamestnanec zľ. MHD      

20. Rodinný prísl. MHD      

21. Dieťa zamestnanca MHD      

22. 30 dní (časový)      

23. 90 dní (časový)      

24. Batožina MHD      

25. Platba z DK spolu r. 12 až 24      

26. Bezhot 

platba 

30 dní (časový)      

27. 90 dní (časový)      

28. Bezhot. platba spolu r. 26 až 27      
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29. MDH SPOLU r. 11 + 25 + 28      

• Výkaz o vynechaných spojoch a dôvod ich vynechania mesačne, kvartálne a ročne k 19 

dňu., viď tabuľka č. 41:  

 
Tabuľka 38 Výkaz o vynechaných spojoch a dôvodoch ich vynechania 

Autobusová linka číslo Spoj číslo Dňa 
Dôvod vynechania 

spoja, meškania 

    

    

    

    

 

 

• Výkaz o počte nástupov cestujúcich na jednotlivých zastávkach MHD Trenčín bez ohľadu 

na kategóriu prepravených cestujúcich mesačne, kvartálne a ročne  k 19. dňu, viď tabuľka č. 

42: 

 
Tabuľka 39 Počet nástupov cestujúcich na jednotlivých zastávkach MHD Trenčín 

Poradové číslo Názov zastávky 
Nástup cestujúcich 

v prvom smere 

Nástup cestujúcich 

v druhom smere 

1. Hasičská Xy (Gen. Svobodu) Xy ( Kubrá, nám.) 

2. Gymnázium Xy (Gen Svobodu) → 

  

• výkaz o počte nástupov cestujúcich na jednotlivých linkách MHD Trenčín bez ohľadu na 

kategóriu prepravených cestujúcich mesačne, kvartálne a ročne k 19. dňu, viď tabuľka č. 43: 

 
Tabuľka 40 výkaz počtu nástupov cestujúcich na jednotlivých linkách MHD Trenčín 

Poradové číslo 

Číslo linky – názov 

začiatočnej a konečnej 

zastávky 

Nástup cestujúcich 

v prvom smere 

Nástup cestujúcich 

v druhom smere 

1. 
1. Gen Svobodu – 

Kubrá, námestie 
Xy - 

2. 
1. Kubrá, námestie – 

Gen Svobodu  
- Xy 

  

• Podrobný výkaz o počte nástupov cestujúcich podľa názvu zastávky pre konkrétnu linku  

konkrétneho spoja pre konkrétnu kategóriu cestujúceho na základe požiadavky objednávateľa 

vždy max. do 30 dni od podania požiadavky dopravcovi.  

 

• Výkaz o počte nástupov cestujúcich vo vozidlách PAD na území mesta Trenčín tarifou 

MHD Trenčín mesačne k 15.dňu, viď tabuľka od spoločnosti SAD Trenčín v prípade 

pokračovania zmluvy zo dňa 30.06.2017:  
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• Kalkulácia ceny výkonov a nákladov v MHD Trenčín mesačne, kvartálne a ročne k 19 dňu.  

Aktuálny dopravca zasiela objednávateľovi Mestu Trenčín preukázanú stratu „Kalkulácia 

ceny výkonov a ekonomicky oprávnených nákladov v MHD Trenčín“, mesačne, kvartálne 

a ročne vždy k 19 dňu.  

 

Všetky výkazy, ktoré objednávateľ mesto Trenčín bude požadovať, je potrebné aby budúci 

dopravca zasielal vo formáte xls.  

 

Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a dopravca majú uzatvorenú Zmluvu 

o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy, zo dňa 07.07.2017. 

 

Cieľom uzatvorenia Zmluvy o spolupráci zmluvnými stranami je zvýšenie podielu verejnej 

dopravy voči individuálnej, eliminovanie kongescií, dopravných zápch v meste, zníženie 

potreby budovania ďalších parkovacích najmä v centre, spomalenie zhoršovania negatívnych 

dopadov na životné prostredie, vytvorenie prijateľnej alternatívy pre občanov s efektívnejším 

využívaním verejných financií, zvýhodnenie, zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou 

dopravou, skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia, skoordinovanie nadväznosti liniek 

PAD-MHD, zabezpečenie ekonomicky únosného cestovného pre všetky skupiny 

obyvateľstva, zabezpečenie výhodného cestovania pre pravidelných cestujúcich, zabezpečenie 

pre dopravcov a objednávateľov dopravy ekonomickejšie zhodnotenie vlastných kapacít 

s hospodárnejším financovaním,  zvyšovanie rastu kvality verejnej dopravy a zabezpečenie 

európskych štandardov. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak za účelom napĺňania 

cieľov definovaných v tomto ustanovení dôjde k schváleniu Koncepcie integrovaného 

Názov tarify
Počet osôb 

(lístkov)

Skutočné 

tržby bez 

DPH (€)

Simulovaná 

tržba bez DPH 

(€)

Rozdiel (€)

30 dní základný

30 dní zľavnený

90 dní základný

90 dní zľavnený

Batožina

Dieťa do 6 rokov

Dieťa od 6 do 15

Dieťa zamest.

Obyčajné cestovné

Pes

Rodinný prísl.

Senior nad 62

Senior nad 70

Sprievodca ŤZP-S

ŤZP vozík, nevidiaci

ŤZP,ŤZP-S

Zamestnanec zľ.

Žiak,študent do 26

Celkový súčet

Tabuľka 41 Výkaz o počte nástupov cestujúcich vo vozidlách PAD na území mesta Trenčín tarifou MHD Trenčín 
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systému dopravy na území mesta Trenčín a v okolitých regiónoch, bude zabezpečovanie 

prepravy cestujúcich podľa tejto Zmluvy o spolupráci považované za pilotný projekt 

integrovaného dopravného systému.  

 

Základná definícia predmetu Zmluvy o spolupráci znie nasledovne:  

 

Cestujúci budú oprávnení využívať spoje PAD podľa súčasného platného cestovného 

poriadku na prepravu len na území mesta Trenčín, t.j. nástup a výstup cestujúceho bude na 

území mesta Trenčín. Cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu prímestskej autobusovej dopravy 

zakúpi cestovný lístok na jazdu (jednorazový cestovný lístok) len na území mesta Trenčín 

podľa predchádzajúcej vety, uhradí cestovné podľa platnej tarify MHD Trenčín a to bez 

ohľadu na spôsob úhrady – v hotovosti, dopravnou kartou, krajskou kartou multiCard, alebo 

časový predplatný lístok, s výnimkou úhrady základného jednorazového cestovného lístka 

zakúpeného v hotovosti u vodiča, pri ktorom sa uplatní cestovné podľa platnej tarify PAD. 

Pre cestujúcich bude platiť „Prepravný poriadok“ platný v PAD. 

Objednávateľ mesto Trenčín má zato, aby sa v „hybridnom systéme“ pokračovalo aj do 

budúcna, resp. aby verejná hromadná doprava v meste Trenčín napredovala a rozvíjala sa. 

 

7. Zásahy do dopravnej infraštruktúry 

 

V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov na výhľadové obdobie 10 rokov budú náklady 

prerozdelené nasledovne:  

V prípade objednávateľa (Mesto Trenčín), by mali byť podľa finančných možností mesta do 

rozpočtu mesta plánované náklady súvisiace s vybudovaním :  

- BUS pruhov pre verejnú osobnú dopravu (hlavne pre autobusovú dopravu, ktorá 

vykonáva obsluhu na území mesta Trenčín), 

- základov pre umiestnenie a osadenie označníkov a centrálnych(CT) a zastávkových 

tabúľ (ZT) (príchod/odchod jednotlivých liniek MHD) pre budúceho dopravcu, 

- dopytovej svetelnej signalizácie pre vozidlá MHD a prípadne PAD na 

inkriminovaných križovatkách, z dôvodu eliminovania meškania spojov 

a zabezpečenia nadväznosti na inej verejnej doprave (napr. vlaková doprava). 

V prípade dopravcu, budú jeho náklady zaťažované na dodanie:  

- označníkov pre CP v počte 130 ks k 1.9.2022,  

- centrálne elektronické informačné tabule (CT)  (príchod/odchod vozidiel MHD) 

k 1.9.2022 v počte 7 ks, 

- zastávkové elektronické informačné tabule (ZT)  (príchod/odchod vozidiel MHD) od 

1.9.2022  v počte  8 ks (každé dva roky musia byť osadené aspoň 2 ks týchto tabúľ).    
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8. Určenie priorít budúceho dopravného systému  

 

V rámci primeraného rozsahu, dopravných služieb je potrebné uvažovať o úprave určitých 

liniek a to nasledovne:  

Linka č. 3 –  skrátiť interval v doobedňajšom sedle z 360 min. na 60 – 90 min. V zmysle 

územného plánu mesta Trenčín sú zahrnuté v oblasti Zlatoviec výstavby nových bytových 

a rodinných domov. V tomto smere treba uvažovať o posilnenie mestskej hromadnej dopravy 

a potrebné je zabezpečiť obsluhu počas víkendov a dni pracovného voľna.  

Linka č. 5 – 6 – ide o polookružné linky. V súčasnom cestovnom poriadku je potrebné 

zabezpečiť aby mali svoj začiatok a koniec linky. Tento polookruh nie je v rámci orientovania 

sa v CP jednoduchý a vyžaduje si množstvo znamienok, čo pôsobí chaoticky a neprehľadné 

u cestujúcich.  

Linka č. 13, 27 a 31 – tieto 3 linky v súčasnosti majú takmer súbežnú trasu a  nemajú 

pravidelný interval počas pracovných dní, víkendu a dni pracovného voľna. Menované linky 

ani v jednom prípade nedosahujú viac ako 5 spoj kalendárneho dňa, vzhľadom k tomu, že ide 

o okružné linky. V tomto prípade treba uvažovať o možnom zlúčení týchto liniek pre 

vytvorenie jednej linky s pravidelným intervalom  a dostatočným počtom spojom pre potreby 

a požiadavky cestujúceho.  

Nočná linka č. 50 – obsluha linky z piatka na sobotu, z pohľadu efektívnosti a ekonomiky, 

nie je dostačujúca. Po zohľadnení nákladov a výnosov  treba uvažovať o jej úprave, resp. 

zrušení. 

 

V prípade zastávok je potrebné pokračovať v ich obnove a to nasledovne:  

- zastávky majú obsahovať bezbariérový prístup do autobusov, 

- označník o cestovných poriadkoch v tlačovej forme, na vyťažených a prestupných 

zastávkach elektrický informačný systém o odchodoch všetkých spojoch VOD,  

- zabezpečenie prístreškov pre cestujúcich v dostatočnej kvalite a veľkosti podľa 

nástupu cestujúcich,  

- povrch nástupišťa zabezpečiť z jednotného materiálu,  

- určenie zastávok „na znamenie“ pre skrátenie  jazdnej doby liniek. 

 

V rámci preferencie MHD,  zabezpečiť napríklad:  

- úpravu svetelnej signalizácie na základe dopytu VOD 

- zavedenie resp. vyznačenie BUS-pruhov, pre odstránenie kongescií, ktoré navyšujú 

meškanie jednotlivých spojov VOD  
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U z n e s e n i e  č. 733 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku 

na poskytnutie elektronických  komunikačných služieb: „Telekomunikačné služby“.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na poskytnutie 

elektronických  komunikačných služieb - „Telekomunikačné služby“, ktorej predmetom 

je poskytnutie mobilných elektronických komunikačných služieb, GSM brány, mobilných 

internetov a  mobilných telefónov,  s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 115 

000,- € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín  ako centrálna obstarávacia organizácia a 

výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy, prípadne Rámcovej dohody na dobu určitú - 2 

roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
https://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=900:0:
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U z n e s e n i e  č. 734 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku   

na prenájom multifunkčných zariadení  a tlačiarní a s tým súvisiace služby  „Prenájom 

multifunkčných zariadení a tlačiarní“. 

     

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na prenájom 

multifunkčných zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby – „Prenájom 

multifunkčných zariadení a tlačiarní“, ktorej predmetom je prenájom multifunkčných 

zariadení a tlačiarní vrátane služieb s tým súvisiacich   s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne 124 328,- € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín  ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb na dobu určitú - 4 roky 

s možnosťou odkúpenia prenajatých multifunkčných zariadení a tlačiarní po uplynutí 4 rokov 

za  cenu  1,20 € vrátane DPH/kus. Pôvodné , aktuálne  používané zariadenia na úrade , budú 

ponúknuté mestským organizáciám a základným školám na ďalšie využitie a v prípade 

záujmu si  na tieto  Mesto uplatní právo odkúpenia. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 735 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  dodanie 

tovarov „Dodávka elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie  pre  Školské zariadenia 

mesta Trenčín m.r.o.    

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka 

elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie  pre  odberné miesta Školské zariadenia 

mesta Trenčín m.r.o.  s predpokladanou hodnotou zákazky max. 90 500,00 € bez DPH,  ktorú 

vyhlási Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej 

zmluvy  na dobu určitú – 24 mesiacov.  
 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 736 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  dodanie 

tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Školské 

zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.    
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka 

zemného plynu“ na dodanie  zemného plynu pre  odberné miesta Školské zariadenia mesta 

Trenčín m.r.o.   s predpokladanou hodnotou zákazky max. 119 500,00 € bez DPH,  ktorú 

vyhlási Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej 

zmluvy  na dobu určitú – 24 mesiacov.  
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 737 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku   na  dodanie 

tovarov  „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín).   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka 

zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesta Základná škola, Ul. L. 

Novomeského 11, 911 08 Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky max. 150.000,-- € bez 

DPH,  ktorú vyhlási Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín  a výsledkom 

ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy na dobu určitú – 24 mesiacov.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 738 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku   na  dodanie 

tovarov  „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín).   

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka 

zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesta ZŠ, Veľkomoravská 12 

v Trenčíne s predpokladanou hodnotou zákazky max. 90.000,00 € bez DPH,  ktorú vyhlási 

Základná škola, Veľkomoravská 12 v Trenčíne  a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej 

zmluvy na dobu určitú – 24 mesiacov.  
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U z n e s e n i e  č. 739 

k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti Mesta Trenčín o dotáciu Na podporu 

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 

11378/2020-4210-52028. 

     

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 Predloženie projektu „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice 

v meste Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy č.: 11378/2020-4210-52028 

 Spolufinancovanie uvedeného projektu maximálne do výšky 2697,31 €  

 Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov 

 Uznesenie bude zverejnené na webovej stránke www.trencin.sk  

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 740 

k Návrhu na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok súvisiacich s 

nájmom častí objektov. 

       

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok, súvisiacich s nájmom častí 

objektov: 

 

 za objekt Kasárenská č. 1725/5A, a to nedoplatok za dodávku vody a odvádzanie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou v objekte 

 

- Baláž Jaroslav, pohľadávka vo výške 129,37 € 

- Praženka Gustáv, pohľadávka vo výške 607,09 € 

- Praženka Peter, pohľadávka vo výške 603,85 € 

 

 za objekt Saratovská 2715 nedoplatok za prenájom parkovacieho miesta určeného pre 

parkovanie motorového vozidla 

 

- Juhás Ivan – pohľadávka zo Zmluvy o nájme č. 46/012/S9/06-01 vo výške 602,64 € 

- Juhásová Denisa – pohľadávka zo Zmluvy o nájme č. 46/012/S10/08 vo výške 602,64 

€ 

- Juhásová Zuzana – pohľadávka zo Zmluvy o nájme č. 46/105/25/07 vo výške 602,64 

€ 

http://www.trencin.sk/
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- MER-TEX Trenčín, s.r.o., - Legionárska 7049, Trenčín – pohľadávka vo výške 

381,23 € 

 za objekt krytej plavárne na u. Mládežnícka 4, nedoplatok za prenájom nebytových 

priestorov za účelom prevádzkovania reštaurácie a salónikov 

 

- V.T.B. Slovakia Plus, s.r.o. (právny nástupca PEPE-FOOD s.r.o.) – Soblahovská 4, 

Trenčín, pohľadávka vo výške 2790,0 € 

 

Odôvodnenie: 

Podľa článku 9 bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín je 

možné trvale upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky na základe relevantných 

podkladov, predložených zodpovedným zamestnancom v ktoromkoľvek štádiu vymáhania 

nedaňovej pohľadávky. 

 

Organizácia Mesta Trenčín spracovala podklady podľa jednotlivých dlžníkov spolu 

s dokladmi, ktoré preukazujú, že ich ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo nehospodárne 

a pre organizáciu neefektívne, a to: 

 

 za objekt Kasárenská č. 1725/5A za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou 

 

- Baláž Jaroslav – nedoplatok vo výške 129,37 € 

Krajský súd v Trenčíne svojím rozhodnutím zo dňa 25.10.2016 potvrdil rozsudok súdu 

prvej inštancie, pričom vyhodnotil, že súd prvej inštancie správne považoval právny vzťah 

medzi stranami sporu za spotrebiteľský vzťah a správne z úradnej moci posudzoval 

premlčanie nároku.  

Z dôvodu, že hodnota žalovaného peňažného plnenia nespĺňa bagateľný cenzus, nie je 

v tejto veci možné podať odvolanie a iniciovať tak dovolacie konanie, v ktorom by 

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal právny názor Okresného súdu Trenčín 

a Krajského súdu v Trenčíne. 

Navrhujeme trvale upustiť od vymáhania pohľadávok, ktoré možno považovať za 

nevymožiteľné, keďže súd zamietol žalobu z dôvodu premlčania nároku. 

 

 

- Praženka Gustáv – nedoplatok vo výške 607,09 € 

Súd po predbežnom právnom posúdení žaloby vyzval žalobcu (MHSL, m.r.o., TN), aby sa 

vyjadril, či trvá na podanom žalobnom návrhu alebo ho berie späť. 

Nakoľko si žalobca v tomto konaní uplatňoval pohľadávky, ktoré sú premlčané a je 

vysoký predpoklad, že by bola vznesená námietka premlčania, žalobca ďalej netrval na 

podanom žalobnom návrhu a dňa 19.1.2017 podal na Okresný súd Trenčín späťvzatie 

žaloby. 

V zmysle uvedených skutočností navrhujeme trvale upustiť od vymáhania predmetnej 

pohľadávky.  

 

 

- Praženka Peter – nedoplatok vo výške 603,85 € 

Keďže sú pohľadávky premlčané, s vysokou pravdepodobnosťou by v súdnom konaní 

príslušný súd žalobu zamietol. Preto bolo vyhotovené uznanie dlhu a dohoda 
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o splátkovom kalendári, ktoré však nebolo dlžníkom podpísané vzhľadom k tomu, že sa 

nám s ním nepodarilo skontaktovať. Dlžníkovi bol zrušený trvalý pobyt a v registri 

obyvateľstva má uvedené len adresu mesto Trenčín. Vymáhanie dlhu v súdnom konaní 

požujeme za nehospodárne, keďže MHSL, m.r.o., TN by vznikli náklady za vedenie 

súdneho sporu, v ktorom by pravdepodobne nebol úspešný. 

Na základe uvedených skutočností považujeme pohľadávky za nevymožiteľné 

a navrhujeme trvale upustiť od ich vymáhania. 

 

 

 za objekt Saratovská 2715 za prenájom parkovacieho miesta určeného pre parkovanie 

motorového vozidla 

 

- Juhás Ivan – nedoplatok zo Zmluvy o nájme č. 46/012/S9/06-01 vo výške 602,64 € 

Exekúcia č. EX 216/2010 (o vymoženie 363,45 € s prísl.) bola uznesením Okresného 

súdu Trenčín zo dňa 03.03.2017 zastavená, v zmysle ktorého mal súd po preštudovaní 

spisu EX 216/2010 preukázané, že súdny exekútor vykonal potrebné šetrenie 

majetkových pomerov povinného, na základe ktorých dospel k záveru, že majetok 

povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Povinný je osobou bez domova. 

Premlčané pohľadávky a pohľadávky vymáhané v uvedenom exekučnom konaní 

vyplývajú z rovnakej zmluvy.  Dlžník zjavne nedisponuje žiadnym majetkom, pričom 

časť dlhu je premlčaná. V prípade opätovného podania návrhu na vykonanie exekúcie by 

s vysokou pravdepodobnosťou došlo opätovne k zastaveniu exekúcie pre nemajetnosť. V 

prípade súdneho vymáhania premlčaných pohľadávok hrozí vysoká pravdepodobnosť, že 

dlžník by podal námietku premlčania a súd by žalobu zamietol, čím by MHSL, m.r.o. TN 

bolo zaviazané na úhradu trov konania. Vzhľadom na uvedené považujeme ďalšie 

vymáhanie pohľadávky za zjavne nehospodárne, preto navrhujeme trvale upustiť od ich 

vymáhania. 

 

 

- Juhásová Denisa – nedoplatok zo Zmluvy o nájme č. 46/012/S10/08 vo výške 602,64 

€ 

Exekúcia č. EX 252/2010 (o vymoženie 363,45 € s prísl.) bola uznesením Okresného 

súdu Trenčín zo dňa 13. 09. 2018 zastavená z dôvodu, že na majetok povinného bol 

vyhlásený konkurz. Súdny exekútor podal dňa 02. 03. 2017 podnet na zastavenie 

exekúcie pre nemajetnosť a žiadal rozhodnúť o trovách exekúcie, ktoré si uplatnil vo 

výške 104,71 €. 

Oznámením v Obchodnom vestníku došlo k ukončeniu konkurzu vedenom na Okresnom 

súde Trenčín sp. zn. 40OdK/106/2018 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje 

náklady konkurzu. Zrušením konkurzu sa zároveň nezrušilo uznesenie súdu o oddlžení, v 

zmysle ktorého súd zbavuje dlžníka všetkých dlhov, ktoré neboli uspokojené v konkurze 

bez rozdielu, či pohľadávka bola alebo nebola prihlásená v konkurze prihláškou. MHSL, 

m.r.o. TN nebolo v konkurze uspokojené, a dlžník bol zbavený dlhu, ktorý mal voči 

MHSL, m.r.o. TN. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle § 166e ods.3 zákona č. 7/2005 

o konkurze a reštruktualizácii je pohľadávka MHSL nevymáhateľná, načo je súd povinný 

prihliadnuť z úradnej povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že MHSL,m.r.o. TN nárok na 

zaplatenie dlhu nezanikol, avšak tento nie je zo zákona možné už ďalej vymáhať v 

súdnom konaní. 
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- Premlčané pohľadávky a pohľadávky vymáhané v uvedenom exekučnom konaní 

vyplývajú z rovnakej zmluvy. Na základe uvedených skutočností považujeme 

pohľadávky za nevymožiteľné a navrhujeme trvale upustiť od ich vymáhania.  

 

 

- Juhásová Zuzana – nedoplatok zo Zmluvy o nájme č. 46/105/25/07 vo výške 602,64 

€ 

Exekúcia č. EX 217/2010 (o vymoženie 363,45 €) bola uznesením Okresného súdu 

Trenčín zo dňa 21.10.2014 zastavená z dôvodu, že súd mal z predložených dôkazov 

preukázané, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Premlčané 

pohľadávky a pohľadávky vymáhané v uvedenom exekučnom konaní vyplývajú z 

rovnakej zmluvy. Aktuálne nám nie sú známe majetkové pomery dlžníka. Domnievame 

sa však, že opätovným návrhom na vykonanie exekúcie, by táto bola opätovne neúspešná, 

čím by MHSL,m.r.o. TN opätovne vznikli ďalšie náklady súvisiace s úhradou súdneho 

poplatku a trov exekúcie. V prípade súdneho vymáhania časti už premlčanej pohľadávky 

je možné predpokladať, že dlžníčka by vzniesla námietku premlčania, čím by MHSL, 

m.r.o. TN vznikli opätovne náklady súvisiace s uhradením súdneho poplatku, prípadne 

trov súdneho konania. Z dôvodu hospodárnosti odporúčame nepokračovať vo vymáhaní 

dlhu. Na základe uvedených skutočností považujeme pohľadávky za nevymožiteľné a 

navrhujeme trvale upustiť od ich vymáhania.  

 

 

- MER-TEX Trenčín, s.r.o., - Legionárska 7049, Trenčín - nedoplatok vo výške 

381,23 € 

 

Voči dlžníkovi je vedené exekučné konanie EX 4015/2015 (o vymoženie 989,28 € s 

prísl.), podľa dostupných zdrojov subjekt nevyvíja žiadnu činnosť, len je zapísaný 

v obchodnom registri. Exekútor doposiaľ nevykonal súpis hmotného majetku a nehmotný 

majetok spoločnosť podľa správy exekútora nevlastní. Z uvedeného vyplýva, že 

pohľadávka sa javí do budúcnosti ako nevymožiteľná a keďže je premlčaná, je tu veľká 

pravdepodobnosť, že by bola v prípade súdneho vymáhania vznesená námietka 

premlčania žalovaným. Preto navrhujeme upustiť od vymáhania pohľadávok, ktoré neboli 

súčasťou exekúcie EX 4015/2015. 

 

 

 za objekt krytej plavárne na u. Mládežnícka 4 za prenájom nebytových priestorov za 

účelom prevádzkovania reštaurácie a salónikov 

 

- V.T.B. Slovakia Plus, s.r.o. (právny nástupca PEPE-FOOD s.r.o.) – Soblahovská 4, 

Trenčín - nedoplatok  vo výške 2790,0 € 

Dňa 29. 9. 2020 bolo doručené MHSL, m.r.o., TN Upovedomenie o zastavení starej 

exekúcie s výzvou na úhradu trov starej exekúcie (EX 2055/2015) o vymoženie čiastky 

11 075,04 € s prísl. Táto pohľadávky vznikla z rovnakej zmluvy ako premlčaná 

pohľadávka (faktúra č. 20111017). Z uvedeného vyplýva, že pohľadávka sa javí do 

budúcnosti ako nevymožiteľná a keďže je premlčaná, je tu veľká pravdepodobnosť, že by 

bola v prípade súdneho vymáhania vznesená námietka premlčania žalovaným.  Dlžník 

má dlhy aj voči zdravotným poisťovniam vo výške 5 255,68 eur. Podľa voľne 

dostupných zdrojov na internete dlžník nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Je 



 143 

preto dôvodné predpokladať, že MHSL, m.r.o. TN by nevymohlo svoju pohľadávku ani v 

exekučnom konaní, avšak vznikli by mu náklady súvisiace s vedením súdneho a 

exekučného konania. Považujeme za nehospodárne naďalej vymáhať pohľadávku voči 

dlžníkovi. Preto navrhujeme trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ktorá nebola 

súčasťou exekúcie č.  EX 2055/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Pavol     B   O   B   O  Š   Í   K,      dňa ................................................................................. 

 

 

 

 

JUDr.  Martin   S  M  O  L  K  A,      dňa ................................................................................ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  24.11.2020 


