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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 10. marca  2021 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 764 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.01.2021. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.01.2021           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 765 

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. 766 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  na rok 2021 v zmysle schválených 

pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 
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1) 

 

V  kapitálových výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 
1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 

0810, položku 717: Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia  navrhujem 

znížiť o mínus – 15.000 €, t.j. na 385.000 €.    

2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 

0810, položku 716: PD Futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektriky a elektrických 

rozvodov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.000 €. 

3. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 

0810, položku 717: Futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektriky a elektrických 

rozvodov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 12.000 €. 

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu akcie 

rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov na futbalovom štadióne Záblatie.  

 

 

 

2) 

 

V bežných a kapitálových výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

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

funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Chodníky a komunikácie MČ Juh navrhujem znížiť 

o mínus – 275.000 €, t.j. na 0. 

 

Finančné prostriedky vo výške 275.000 € budú rozdelené nasledovne: 

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

funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku 717:  MK Západná (od OC 

Južanka k MK Saratovská) s rozpočtom + 50.000 €, 

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

funkčná klasifikácia    0451   navrhujem   narozpočtovať   položku 717:  MK Šafárikova   

stredná   s   rozpočtom + 92.000 €, 

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

funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku 717:  Schody, chodníky 

a obrubníky Juh s rozpočtom + 93.000 €, 

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

funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku 717:  Obnova podchodu v parku 

pod Juhom (mestský zásah) s rozpočtom + 20.000 €, 

6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, 

Základná škola Východná navrhujem zvýšiť položku 633: Materiál o plus + 15.000 €. 

Finančné prostriedky sú určené na nákup výpočtovej techniky pre počítačové učebne,   

7. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz 

a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510 navrhujem narozpočtovať položku 717: Ul. 

Vansovej – prístrešok na kontajnery s rozpočtom + 5.000 €.  
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3) 

 

V bežných a kapitálových výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

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

funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Investičné akcie Sever – cesty, chodník navrhujem 

znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 56.500 €. 

2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový 

štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku 713: TJ Družstevník Opatová- materiálno – 

technické vybavenie  navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €.   

3. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná klasifikácia 

0810, položku 640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na údržbu a materiálovo technické 

vybavenie navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 7.000 €. 

 

 

 

4) 

 

V kapitálových výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

1. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 717: Investičné akcie Sever navrhujem znížiť o mínus – 9.200 €, 

t.j. na 127.800 €, 

2. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6 Cintorínske a pohrebné služby, funkčná 

klasifikácia 0840, položku 716: PD Cintorín Kubrá  – rozšírenie vrchná časť navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 9.200 €.  

 

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie 

cintorína – vrchná časť.   

 

 

 

 

 
 

U z n e s e n i e  č. 767 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre vlastníkov nehnuteľností na Ul. Nové Prúdy.  

        

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 v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/168 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 50 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto 
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Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Ing. Karola Haviera a manželku Ing. Martu 

Havierovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  za 

kúpnu cenu 30,00 €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Odôvodnenie: 

      Ide o  pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín na Ul. Nové Prúdy, ktorý  je oplotený 

a tvorí súčasť predzáhradky s prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich.  Pozemok 

je pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/168 zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 50 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Ing. Karola Haviera a manželku Ing. Martu Havierovú, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje .................................................................................1.500,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o  pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín  na Ul. Nové Prúdy, ktorý  je oplotený 

a tvorí súčasť predzáhradky s prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich.  Pozemok 

je pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 768 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre vlastníkov nehnuteľností na Ul. Nové Prúdy.  

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 – pozemkov v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/173 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 85 m2 a C-KN parc.č. 1725/174 zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 161 m2, evidovaných na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, predajom pre Ing. Igora Koštiala, za účelom  majetkovoprávneho  vysporiadania  

dlhodobo   užívaných   pozemkov,    za  kúpnu  cenu 30,00 €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
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Odôvodnenie: 

      Ide o  pozemky nachádzajúce sa na ulici Nové Prúdy. Na pozemku  C-KN parc.č. 

1725/173 sa nachádza spevnená plocha zabezpečujúca prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúceho a okrasná zeleň.  Pozemok C-KN parc.č.  1725/174 je využívaný ako 

súčasť dvora a záhrady. Pozemky sú pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľné. 

Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

 

 

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

predaj nehnuteľností – pozemkov  v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/173 zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 85 m2 a C-KN parc.č. 1725/174 zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 161 m2, evidovaných  na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 

Ing. Igora Koštiala, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných 

pozemkov,  za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje .................................................................................7.380,- €. 

 

Odôvodnenie: 

          Ide o  pozemky nachádzajúce sa na ulici Nové Prúdy. Na pozemku  C-KN parc.č. 

1725/173 sa nachádza spevnená plocha zabezpečujúca prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve kupujúceho a okrasná zeleň.  Pozemok C-KN parc.č.  1725/174 je využívaný ako 

súčasť dvora a záhrady. Pozemky sú pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľné. 

Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

 

 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e  č. 769 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre vlastníkov nehnuteľností na Ul. Nové Prúdy.  

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/172 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 49 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Milana Krála a manželku Ing. Renátu Královú, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  za kúpnu cenu 

30,00 €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
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Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok pod spevnenou plochou a zeleňou, nachádzajúci sa na ulici Nové 

Prúdy, cez ktorý majú kupujúci  zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam. Pozemok je 

pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako 

ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/172 zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 49 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre Milana Krála a manželku Ing. Renátu Královú, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje .................................................................................1.470,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok pod spevnenou plochou a zeleňou, nachádzajúci sa na ulici Nové 

Prúdy, cez ktorý majú kupujúci  zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam. Pozemok je 

pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako 

ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 770 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre vlastníkov nehnuteľností na Ul. Nové Prúdy.  

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/171 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 49 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre MUDr. Elenu Novákovú, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku,  za kúpnu cenu 30,00 €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodenie: 

      Ide o pozemok pod spevnenou plochou a zeleňou, nachádzajúci sa na ulici Nové 

Prúdy, cez ktorý má kupujúca  zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam.  Pozemok je 

pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako 

ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  
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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 v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/171 zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 49 m2, evidovaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina, pre MUDr. Elenu Novákovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

dlhodobo užívaného pozemku,  za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje .................................................................................1.470,- €. 

 

Odôvodenie: 

     Ide o pozemok pod spevnenou plochou a zeleňou, nachádzajúci sa na ulici Nové 

Prúdy, cez ktorý má kupujúca   zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam.  Pozemok je 

pre tretie osoby, ako aj pre Mesto  Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená rovnako 

ako v obdobných prípadoch v danej lokalite. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 771 

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 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.  

        

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. Záblatie, C-KN parc.č. 801/129 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto 

Trenčín, predajom pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 

spoločnosti, za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Odôvodnenie: 

Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, 

bez prístupu z verejnej komunikácie. Kúpna cena bola určená rovnako ako v obdobných 

prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku mesta MsÚ v Trenčíne  listom zo dňa 20.11.2020 vyzval spoločnosť 

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. o majetkovoprávne vysporiadanie predmetného 

pozemku, ktorý využíva bez zmluvného vzťahu. Spoločnosť spätne oznámila, že má záujem 

si majetkovoprávne vysporiadať vyššie uvedený pozemok formou odkúpenia.  

 

 

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

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 801/129 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 40 m2, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre 
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MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoločnosti, za kúpnu cenu vo výške 50,- 

€/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje ................................................................................ 2.000,- €. 

 

Odôvodenie: 

Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, 

bez prístupu z verejnej komunikácie. Kúpna cena bola určená rovnako ako v obdobných 

prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku mesta MsÚ v Trenčíne  listom zo dňa 20.11.2020 vyzval spoločnosť 

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. o majetkovoprávne vysporiadanie predmetného 

pozemku, ktorý využíva bez zmluvného vzťahu. Spoločnosť spätne oznámila, že má záujem 

si majetkovoprávne vysporiadať vyššie uvedený pozemok formou odkúpenia.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 772 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Milan Brlej a Viera Briestenská   

        

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. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 

801/650 ostatná plocha o výmere 52 m2, odčlenená geometrickým plánom č.45991367-044-

2020 z pôvodnej E-KN parc.č. 419/7 orná pôda, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Milan Brlej v podiele 1/2 a Viera Briestenská 

v podiele 1/2, za účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve kupujúcich a následnej výstavby 

polyfunkčného objektu, za kúpnu cenu 100,00 €/m2 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok - zeleň, nachádzajúcu sa popri nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich, 

ktorí sú majiteľmi priľahlého pozemku C-KN parc.č. 801/327, v križovatke Ulíc Kožušnícka 

a Brnianska. Po odkúpení pozemku majú kupujúci zámer realizovať výstavbu polyfunkčného 

objektu v súlade s ÚPN Mesta Trenčín.    

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne odsúhlasili predaj časti pozemku, pod 

podmienkou ponechania časti pozemku na prípadné rozšírenie verejného chodníka. Kúpna 

cena bola stanovená rovnako, ako pri výkupe pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín v danej 

lokalite. 
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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, v k.ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 801/650 

ostatná plocha o výmere 52 m2, odčlenená geometrickým plánom č.45991367-044-2020 

z pôvodnej E-KN parc.č. 419/7 orná pôda, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, pre Milan Brlej v podiele 1/2 a Viera Briestenská v podiele 1/2, za 

účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve kupujúcich a následnej výstavby polyfunkčného 

objektu, za kúpnu cenu 100,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje ..............................................................................5 200,- €. 

 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok - zeleň, nachádzajúcu sa popri nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich, 

ktorí sú majiteľmi priľahlého pozemku C-KN parc.č. 801/327, v križovatke Ulíc Kožušnícka 

a Brnianska. Po odkúpení pozemku majú kupujúci zámer realizovať výstavbu polyfunkčného 

objektu v súlade s ÚPN Mesta Trenčín.    

 Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne odsúhlasili predaj časti pozemku, pod 

podmienkou ponechania časti pozemku na prípadné rozšírenie verejného chodníka. Kúpna 

cena bola stanovená rovnako, ako pri výkupe pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín v danej 

lokalite. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 773 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Róberta Pážika  na predaj nehnuteľnosti vo 

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

Petra Ridoška.     

        

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 v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

3340/8 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 47 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 

36335924-013-21 z pôvodnej C-KN parc.č. 3340/5 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej 

na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom pre Róberta Pážika, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho  a  o  ktorý  sa  kupujúci  stará a zveľaďuje ho, 

za kúpnu cenu 50,- €/m2, za podmienky, že kupujúci na predávanej nehnuteľnosti strpí 

jestvujúci stĺp elektrického vedenia, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
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Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín na Ul. Legionárska. Na novovytvorenej 

C-KN parc.č. 3340/8  sa nachádzajú okrasné dreviny a kvety, ktoré tvoria deliacu zónu medzi 

bytovým domom a Ul. Legionárska. Po odkúpení pozemku žiadateľ túto zeleň zachová a bude 

sa o ňu i naďalej starať. Na danom pozemku sa nachádza stĺp elektrického vedenia, pričom 

kupujúci bude v kúpnej zmluve zaviazaný strpieť jeho existenciu a v prípade potreby 

pozemok sprístupniť oprávneným osobám, vozidlám a mechanizmom, za účelom jeho  opravy 

a údržby. V minulosti v tejto lokalite Mesto Trenčín zamieňalo pozemky so susedným 

vlastníkom – Stavebným bytovým družstvom. Odpredajom pozemku bude zarovnaná línia 

pozemku, na ktorom sa nachádza komunikácia.  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 nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 3340/8  

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 47 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-

013-21 z pôvodnej C-KN parc.č. 3340/5 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Róberta Pážika, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami 

vo vlastníctve kupujúceho  a  o  ktorý  sa kupujúci  stará a zveľaďuje ho, za kúpnu cenu  50,- 

€/m2, za podmienky, že kupujúci na predávanej nehnuteľnosti strpí jestvujúci  stĺp 

elektrického vedenia. 

 

Celková kúpna cena prestavuje...................................................................................2350,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín na Ul. Legionárska. Na novovytvorenej 

C-KN parc.č. 3340/8  sa nachádzajú okrasné dreviny a kvety, ktoré tvoria deliacu zónu medzi 

bytovým domom a Ul. Legionárska. Po odkúpení pozemku žiadateľ túto zeleň zachová a bude 

sa o ňu i naďalej starať. Na danom pozemku sa nachádza stĺp elektrického vedenia, pričom 

kupujúci bude v kúpnej zmluve zaviazaný strpieť jeho existenciu a v prípade potreby 

pozemok sprístupniť oprávneným osobám, vozidlám a mechanizmom, za účelom jeho  opravy 

a údržby. V minulosti v tejto lokalite Mesto Trenčín zamieňalo pozemky so susedným 

vlastníkom – Stavebným bytovým družstvom. Odpredajom pozemku bude zarovnaná línia 

pozemku, na ktorom sa nachádza komunikácia.  Kúpna cena bola stanovená rovnako ako 

v obdobných prípadoch. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 774 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Róberta Pážika  na predaj nehnuteľnosti vo 

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

Petra Ridoška.     

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 



 11 

B/ 

 

  v súlade s § 9a ods. 8  písm. b) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená CKN 

parc.č. 3340/7 zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 27 m2,  odčlenená geometrickým 

plánom č. 36335924-013-21 z pôvodnej CKN parc.č. 3340/5  zapísanej na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Petra Ridoška, za  účelom majetkovoprávneho   

vysporiadania   pozemku pod stavbou spevnenej plochy,  cez  ktorý  má  kupujúci 

zabezpečený prístup k svojim nehnuteľnostiam a  zároveň slúži  ako odstavná plocha pre 

motorové vozidlo, za kúpnu cenu 50,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje ...............................................................................1350,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín na Ul. Legionárska. Na novovytvorenej 

C-KN parc.č. 3340/7 sa nachádza časť spevnenej plochy vo  vlastníctve kupujúceho, ktorú 

nadobudol spolu s kúpou bytových priestorov od pôvodného vlastníka. Vzhľadom k tomu, že 

časť spevnenej plochy sa nachádza  aj na časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, p. 

Peter Ridoško požiadal o majetkovoprávne vysporiadanie. Cez uvedený pozemok je 

zabezpečený prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a zároveň slúži  ako 

odstavná plocha pre motorové vozidlo.  V minulosti v tejto lokalite Mesto Trenčín zamieňalo 

pozemky so susedným vlastníkom – Stavebným bytovým družstvom. Odpredajom pozemku 

bude zarovnaná línia pozemku, na ktorom sa nachádza komunikácia. Kúpna cena bola 

stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 775 

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 Slovenské elektrárne, a.s.   

     

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 vrátane spevnenej plochy  v k. ú. Trenčín, 

novovytvorená C-KN parc.č. 769/11 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 298 m2, 

odčlenená Geometrickým plánom č. 52279138-21/20 z pôvodnej C-KN parc.č. 769/3 

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

ina, predajom pre Slovenské elektrárne, a.s., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

príjazdovej komunikácie vedúcej k parkovacím miestam a k nehnuteľnosti vo vlastníctve  

kupujúceho. V zmysle Znaleckého posudku č. 58/2017, vypracovaného Ing. Ľubomírom 

Mičudom celková kúpna cena pozemku vrátane povrchovej vrstvy a spodnej podkladovej 

časti účelovej spevnenej komunikácie predstavuje sumu   23. 471,- €, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  
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Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok a spevnenú plochu účelovej komunikácie, ktorá slúži ako príjazd, 

prechod a vstup na parkoviská  z Ul. Soblahovskej  do spoločnosti kupujúceho.  Vyššie 

uvedená účelová komunikácia je označená dopravným značením ako jednosmerná. Prístup na 

ňu je na základe tohto dopravného značenia  možný iba cez pozemky v areáli spoločnosti 

Slovenské elektrárne a.s.. Vjazd aj výjazd z pozemkov vo vlastníctve spoločnosti je 

regulovaný rampami.  

 

 

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 v k. ú. Trenčín, novovytvorená 

C-KN parc.č. 769/11  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 298 m2 odčlenená 

Geometrickým plánom č. 52279138-21/20 z pôvodnej C-KN parc.č. 769/3 zastavaná plocha a 

nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Slovenské 

elektrárne, a.s., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania príjazdovej komunikácie 

vedúcej k parkovacím miestam a k nehnuteľnosti vo vlastníctve  kupujúceho. V zmysle 

Znaleckého posudku č. 58/2017, vypracovaného Ing. Ľubomírom Mičudom celková kúpna 

cena pozemku vrátane povrchovej vrstvy a spodnej podkladovej časti účelovej spevnenej 

komunikácie predstavuje sumu   23. 471,- €. 

 

Celková kúpna cena prestavuje ...............................................................................23.471,- €. 

 

Odôvodnenie: 

          Ide o pozemok a spevnenú plochu účelovej komunikácie, ktorá slúži ako príjazd, 

prechod a vstup na parkoviská  z Ul. Soblahovskej  do spoločnosti kupujúceho.  Vyššie 

uvedená účelová komunikácia je označená dopravným značením ako jednosmerná. Prístup na 

ňu je na základe tohto dopravného značenia  možný iba cez pozemky v areáli spoločnosti 

Slovenské elektrárne a.s.. Vjazd aj výjazd z pozemkov vo vlastníctve spoločnosti je 

regulovaný rampami  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 776 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre stavon, s.r.o.    

         

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. Kubrá, novovytvorená C-KN parc. č. 

2278/163  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, odčlenená Geometrickým plánom 

č.43621457-92-20  z pôvodnej E-KN parc.č.2757/11, evidovanej na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín, predajom pre stavon  s.r.o.,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  

pozemku,  ktorý   tvorí   súčasť záhrady, za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok, cez ktorý v minulosti tiekol potok. V súčasnosti sa na danom pozemku 

nachádza suché koryto, na ktorom je postavený plot oddeľujúci susedné pozemky, ktoré boli 

v minulosti odpredané vlastníkom priľahlých nehnuteľností. Spoločnosť stavon, s.r.o. v roku 

2020 odkúpila na Kubranskej ulici  nehnuteľnosti od pôvodných vlastníkov a vzhľadom 

k tomu, že oplotenou súčasťou záhrady je aj pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, požiadala 

o jeho vysporiadanie formou kúpy. Uvedený pozemok bol pôvodnými vlastníkmi dlhodobo 

využívaný. Daný pozemok  je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. 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 nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc. č. 2278/163 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 43621457-

92-20  z pôvodnej E-KN parc.č.2757/11, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín,  

pre stavon s.r.o., za účelom  majetkovoprávneho  vysporiadania   pozemku,  ktorý  tvorí 

súčasť záhrady, za kúpnu cenu 30,00 €/m2. 

 

Celková kúpna cena prestavuje .................................................................................1.260,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Ide o pozemok, cez ktorý v minulosti tiekol potok. V súčasnosti sa na danom pozemku 

nachádza suché koryto, na ktorom je postavený plot oddeľujúci susedné pozemky, ktoré boli 

v minulosti odpredané vlastníkom priľahlých nehnuteľností. Spoločnosť stavon, s.r.o. v roku 

2020 odkúpila na Kubranskej ulici  nehnuteľnosti od pôvodných vlastníkov a vzhľadom 

k tomu, že oplotenou súčasťou záhrady je aj pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, požiadala 

o jeho vysporiadanie formou kúpy. Uvedený pozemok bol pôvodnými vlastníkmi dlhodobo 

využívaný. Daný pozemok  je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. Kúpna 

cena bola stanovená rovnako, ako v obdobných prípadoch. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 777 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Matúšova ulica.   

    

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 v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

1242/4 záhrada o výmere 143 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodnej C-KN 

parc.č. 1242/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom 
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pre Bc. Tomáša Gazdu, za účelom  scelenia pozemkov, ktoré budú využívané ako  zeleň 

v súlade s platným územným plánom, za kúpnu cenu   vo výške 26,20  €/m2 

  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
      Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, ktorá susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho. V zmysle 

vyjadrenia hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že 

v danom stave je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy 

stali súčasťou okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych 

úprav by mohli vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami 

v prináležiacich objektoch by mohli byť aj s prístupom verejnosti. V zmysle platného 

územného plánu je predmetný pozemok definovaný regulatívom UC 01A – Polyfunkčné 

územie mestského centra – mestský blok, s maximálnou výškou zástavby 2 NP +S. Zároveň 

je toto územie špecifikované aj účelovým regulatívom U16 – Monofunkčný alebo 

polyfunkčný objekt s prevahou funkcie občianskeho vybavenia v blokovej  zástavbe. Účelový 

regulatív U 16 špecifikuje podmienky a možnosti akejkoľvek zástavby na základe stanoviska 

Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pod č. KPUTN-2020/17509-2/69904/Pas, zo dňa 

3.9.2020. Na základe tohto stanoviska je zrejmé, že na parcelách C-KN parc.č. 1242/4 a C-

KN parc.č. 1242/5 k.ú. Trenčín, je možná výstavba objektu buď pri ceste (1 objekt s max. 

výškou 2 NP +S), alebo v zdanej časti (1 objekt s max. výškou 1 NP + S),  t.j. nie je možné 

realizovať investičnú činnosť na celom pozemku. Inak bude možné  realizovať len drobné 

terénne úpravy. V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. 

Ladislavom Horným všeobecná hodnota pozemku predstavuje 59,16 €/m2. Finančná 

a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila 

odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 26,20 €/m2. 

  

 

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

predaj nehnuteľnosti –  pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 1242/4 

záhrada o výmere 143 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodnej C-KN parc.č. 

1242/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Bc. Tomáša 

Gazdu, za účelom  scelenia pozemkov, ktoré budú využívané ako  zeleň v súlade s platným 

územným plánom, za kúpnu cenu   vo výške 26,20 €/m2 

  

Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ........................................................3.747,- €. 

 

Odôvodnenie: 
      Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, ktorá susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho V zmysle 

vyjadrenia hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že 

v danom stave je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy 

stali súčasťou okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych 

úprav by mohli vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami 

v prináležiacich objektoch by mohli byť aj s prístupom verejnosti. V zmysle platného 

územného plánu je predmetný pozemok definovaný regulatívom UC 01A – Polyfunkčné 

územie mestského centra – mestský blok, s maximálnou výškou zástavby 2 NP +S. Zároveň 

je toto územie špecifikované aj účelovým regulatívom U16 – Monofunkčný alebo 

polyfunkčný objekt s prevahou funkcie občianskeho vybavenia v blokovej  zástavbe. Účelový 
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regulatív U 16 špecifikuje podmienky a možnosti akejkoľvek zástavby na základe stanoviska 

Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pod č. KPUTN-2020/17509-2/69904/Pas, zo dňa 

3.9.2020. Na základe tohto stanoviska je zrejmé, že na parcelách C-KN parc.č. 1242/4 a C-

KN parc.č. 1242/5 k.ú. Trenčín, je možná výstavba objektu buď pri ceste (1 objekt s max. 

výškou 2 NP +S), alebo v zdanej časti (1 objekt s max. výškou 1 NP + S),  t.j. nie je možné 

realizovať investičnú činnosť na celom pozemku. Inak bude možné  realizovať len drobné 

terénne úpravy. V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. 

Ladislavom Horným všeobecná hodnota pozemku predstavuje 59,16 €/m2. Finančná 

a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila 

odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 26,20 €/m2. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 778 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Matúšova ulica.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

1242/5 záhrada o výmere 143 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodných  C-KN 

parc.č. 1242/1 a C-KN parc.č. 1243/1  zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, predajom pre Ing. Milana Kusého a manž. MUDr. Evu, za účelom  

scelenia pozemkov, ktoré budú využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za 

kúpnu cenu   vo výške 26,20 €/m2 

  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
     Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, vedľa nehnuteľností  vo vlastníctve kupujúcich. V zmysle vyjadrenia 

hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave 

je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

 V zmysle platného územného plánu je predmetný pozemok  cca z ½-ice definovaný 

regulatívom UC 01A Polyfunkčné územie mestského centra – mestský blok, s maximálnou 

výškou zástavby 2 NP +S a cca z ½-ice regulatívom UZ 01J – Ostatná mestská vysoká zeleň 

s nulovým výškovým regulatívom. V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 

vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným všeobecná hodnota pozemku predstavuje 
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32,27 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 

18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 26,20 €/m2. 

 

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

predaj nehnuteľnosti –  pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 1242/5 

záhrada o výmere 143 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodných C-KN parc.č. 

1242/1 a C-KN parc.č. 1243/1 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 

1/1-ina,  pre Ing. Milana Kusého a manž. MUDr. Evu, za účelom  scelenia pozemkov, ktoré 

budú využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za kúpnu cenu  vo výške 

26,20 €/m2 

 

 Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene........................................................3.747,- €. 

 

Odôvodnenie: 
      Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, vedľa nehnuteľností  vo vlastníctve kupujúcich V zmysle vyjadrenia 

hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave 

je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

  V zmysle platného územného plánu je predmetný pozemok  cca z ½-ice definovaný 

regulatívom UC 01A Polyfunkčné územie mestského centra – mestský blok, s maximálnou 

výškou zástavby 2 NP +S a cca z ½-ice regulatívom UZ 01J – Ostatná mestská vysoká zeleň 

s nulovým výškovým regulatívom. V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 

vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným  všeobecná hodnota pozemku  predstavuje  

32,27 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 

18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 26,20  €/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 779 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Matúšova ulica.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

1242/1 záhrada o výmere 332 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodných C-KN 

parc.č. 1242/1 a C-KN parc.č. 1243/1 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 

v podiele 1/1-ina, predajom pre Michala Matejku a manž. Katarínu, za účelom  scelenia 
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pozemkov, ktoré budú využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za kúpnu 

cenu  vo výške 16,14  €/m2 

  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
     Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, za bytovým domom Matúšova 74/20. V zmysle vyjadrenia hlavného 

architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave je 

využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

V zmysle platného územného plánu je predmetná parcela sčasti definovaná regulatívom UC 

01A a sčasti regulatívom UZ 01J  - ostatná mestská vysoká zeleň s nulovým regulatívom. 

      Spoločenstvo vlastníkov bytov Matúšova 74  na svojom zhromaždení dňa 02.08.2018 

odsúhlasilo predaj uvedeného pozemku do vlastníctva  Michala Matejku a manž. Kataríny.  

V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným 

všeobecná hodnota pozemku  predstavuje 16,14 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ 

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 

vo výške 16,14  €/m2. 

 

 

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

predaj nehnuteľnosti –  pozemku v k.ú. Trenčín , novovytvorená C-KN parc.č. 1242/1 

záhrada o výmere 332 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodných C-KN parc.č. 

1242/1 a C-KN 1243/1  zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

pre Michala Matejku a manž. Katarínu, za účelom  scelenia pozemkov, ktoré budú 

využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za kúpnu cenu   vo výške 16,14  

€/m2 
  

Celková kúpna cena predstavuje  zaokrúhlene........................................................5.359,- €. 

 

Odôvodnenie: 
     Ide o pozemok – svahovitú  zeleň  nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou 

k vstupnej bráne hradu, za bytovým domom Matúšova 74/20. V zmysle vyjadrenia hlavného 

architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave je 

využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

V zmysle platného územného plánu je predmetná parcela sčasti definovaná regulatívom UC 

01A a sčasti regulatívom UZ 01J  - ostatná mestská vysoká zeleň s nulovým regulatívom. 

      Spoločenstvo vlastníkov bytov Matúšova 74  na svojom zhromaždení dňa 02.08.2018 

odsúhlasilo predaj uvedeného pozemku do vlastníctva  Michala Matejku a manž. Kataríny.  

V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným 

všeobecná hodnota pozemku  predstavuje 16,14 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ 

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 

vo výške 16,14 €/m2. 
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U z n e s e n i e  č. 780 

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

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Matúšova ulica.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 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 v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 

1243/1 záhrada o výmere 233 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodnej C-KN 

parc.č. 1243/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, predajom 

pre Barboru Kardošovú v podiele ¼-ina, Moniku Vrzgulovú v podiele 1/4-ina, Ing. Petra 

Haviera v podiele ¼-ina a Ing. Karin Havierovú v podiele ¼-ina, za účelom  scelenia 

pozemkov, ktoré budú využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za kúpnu 

cenu  vo výške 16,14 €/m2 

  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 
     Ide o pozemok – svahovitú, náletovú, neudržiavanú  zeleň ohraničenú  napadanou 

kamennou suťou pod úpätím brala, nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou k vstupnej 

bráne hradu, za nehnuteľnosťami v spoluvlastníctve kupujúcich. V zmysle vyjadrenia 

hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave 

je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

V zmysle platného územného plánu je predmetná parcela definovaná regulatívom UZ 

01J – statná mestská vysoká zeleň s nulovým výškovým regulatívom.  

V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným 

všeobecná hodnota pozemku  predstavuje 16,14 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ 

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 

vo výške 16,14 €/m2. 

 

 

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

predaj nehnuteľnosti –  pozemku v k.ú. Trenčín novovytvorená C-KN parc.č. 1243/1 

záhrada o výmere 233 m2, odčlenená GP č. 31041833-011-19  z pôvodnej C-KN parc.č. 

1243/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Barboru 

Kardošovú v podiele ¼-ina, Moniku Vrzgulovú v podiele 1/4-ina, Ing. Petra Haviera 

v podiele ¼-ina a Ing. Karin Havierovú v podiele ¼-ina, za účelom  scelenia pozemkov, 

ktoré budú využívané ako  zeleň v súlade s platným územným plánom, za kúpnu cenu   vo 

výške 16,14  €/m2 

  

Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ........................................................3.761,- €. 
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Odôvodnenie: 
     Ide o pozemok – svahovitú, náletovú, neudržiavanú  zeleň ohraničenú  napadanou 

kamennou suťou pod úpätím brala, nachádzajúcu sa medzi Ul. Matúšovou a cestou k vstupnej 

bráne hradu, za nehnuteľnosťami v spoluvlastníctve kupujúcich. V zmysle vyjadrenia 

hlavného architekta mesta  je konfigurácia terénu v súčasnosti  tak zložitá, že v danom stave 

je využiteľnosť formou priameho prístupu minimálna. Ak by sa tieto  plochy stali súčasťou 

okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po realizácii terénnych úprav by mohli 

vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich objektoch by 

mohli byť aj s prístupom verejnosti.  

V zmysle platného územného plánu je predmetná parcela definovaná regulatívom UZ 01J – 

statná mestská vysoká zeleň s nulovým výškovým regulatívom.  

V zmysle Znaleckého posudku č. 195/2020 vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným 

všeobecná hodnota pozemku  predstavuje 16,14 €/m2. Finančná a majetková komisia pri MsZ 

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 odporučila odpredaj pozemku za kúpnu cenu 

vo výške 16,14  €/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 781 

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. 2337/339 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

19 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 Ján Ostrienka a manž. Božena, 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 
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(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. 2337/339 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 Ján 

Ostrienka a manž. Božena, 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 
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predpisov právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €   

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................855,- €. 

 

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. 782 

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 

 

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. 2337/340 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

19 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 Tibor Kristóf a manž. Gabriela, 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.  
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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. 2337/340 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 

Tibor Kristóf a manž. Gabriela, 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,- €   
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Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................855,- €. 

 

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. 783 

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 

 

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. 2337/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

19 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. Jaroslav Machač a manž. Eva, 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 
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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. 2337/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. 

Jaroslav Machač a manž. Eva, 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 .................................................................................855,- €. 
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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. 784 

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 

 

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. 2337/342 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2, odčlenená geometrickým plánom č.2/2021 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 Ľuboš Hudec v podiele 1/2 a Patrícia Chorvátová v podiele 1/2, 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 
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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. 2337/342 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 

Ľuboš Hudec v podiele 1/2 a Patrícia Chorvátová v podiele 1/2, 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.  
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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. 785 

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 

 

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, novovytvorená C-KN parc.č. 2337/343 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. Vladimír Polička a manž. Helena, 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,- €   
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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. 2337/343 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. 

Vladimír Polička a manž. Helena, 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. 
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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. 786 

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 

 

F) 

 

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. 2337/344 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

17 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. Ondrej Hašuľ a manž. Želmíra, 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  
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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. 2337/344 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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. 

Ondrej Hašuľ a manž. Želmíra, 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.  
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U z n e s e n i e  č. 787 

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 

 

G) 

 

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. 2337/345 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

27 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 Piffl a manž. Stanislava, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý 

je využívaný ako prístup do garáže a na parkovanie osobných motorových vozidiel, 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 osobných motorových 

vozidiel. 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. 2337/345 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 2/2021 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 

Milan Piffl a manž. Stanislava, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 

prístup do garáže a na parkovanie osobných motorových vozidiel, 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 ..............................................................................1 215,- €. 

 

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 osobných motorových 

vozidiel. 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. 788 

k Návrhu na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín a Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   

              

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 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 medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne :  

 

 pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 141/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2, 

odčlenená geometrickým plánom  č. 43468608-114/20 z pôvodnej C-KN parc.č. 141/6 

(pozemok nachádzajúci sa v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra) 

- novovytvorená C-KN parc.č. 621/63 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1322 

m2, odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-98-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 

621/1 (pozemok nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 

Jilemnického ulici). 

Celková výmera predstavuje 1631 m2. 

 

za  

 

 pozemok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

k.ú. Trenčianske Biskupice 

- novovytvorená C-KN parc.č. 1127/177 zastavaná plocha o výmere 1717 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-88-20  z pôvodnej C-KN parc.č. 

1127/66 (pozemok nachádzajúci sa pod komunikáciou a chodníkom na Ul. Puškinovej 

a v areáli MŠ Stromová ulica). 

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 86 m2 v prospech Mesta Trenčín a predstavuje 

vysporiadanie záväzku vyplývajúceho zo Zámennej zmluvy evid. č. Mesta Trenčín 18/2016, 

evid. č. TSK 2016/0234  uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TSK, v zmysle ktorej sa TSK 

zaviazal vysporiadať v prospech Mesta Trenčín rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, 

t.j 86 m2.  

 

Zámena sa realizuje bez finančného vysporiadania. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   

Účelom zámeny je : 

Pre Mesto Trenčín : 

- vysporiadanie pozemku  pod miestnou komunikáciou a chodníkom na Puškinovej ulici 

- vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Stromová 

Pre Trenčiansky samosprávny kraj: 

- vysporiadanie pozemku v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra 

- vysporiadanie časti areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb nachádzajúcej sa 

na Jilemnického ulici. 

Odôvodnenie: 

Ide o vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 

samosprávnym krajom na základe ich skutočného využívania a starostlivosti v súvislosti 

s plnením  úloh a potrieb Mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja.    
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2/  v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu nehnuteľností - pozemkov medzi Mestom Trenčín 

a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne :  

 

 pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 141/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2, 

odčlenená geometrickým plánom  č. 43468608-114/20 z pôvodnej C-KN parc.č. 141/6 

(pozemok nachádzajúci sa v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra) 

- novovytvorená C-KN parc.č. 621/63 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1322 

m2, odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-98-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 

621/1 (pozemok nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 

Jilemnického ulici). 

Celková výmera predstavuje 1631 m2. 

 

za  

 

 pozemok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

k.ú. Trenčianske Biskupice 

- novovytvorená C-KN parc.č. 1127/177 zastavaná plocha o výmere 1717 m2, 

odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-88-20  z pôvodnej C-KN parc.č. 

1127/66 (pozemok nachádzajúci sa pod komunikáciou a chodníkom na Ul. Puškinovej 

a v areáli MŠ Stromová ulica). 

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje 86 m2 v prospech Mesta Trenčín a predstavuje 

vysporiadanie záväzku vyplývajúceho zo Zámennej zmluvy evid. č. Mesta Trenčín 18/2016, 

evid. č. TSK 2016/0234  uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a TSK, v zmysle ktorej sa TSK 

zaviazal vysporiadať v prospech Mesta Trenčín rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, 

t.j 86 m2.  

 

Zámena sa realizuje bez finančného vysporiadania. 

 

Účelom zámeny je : 

Pre Mesto Trenčín : 

- vysporiadanie pozemku  pod miestnou komunikáciou a chodníkom na Puškinovej ulici 

- vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Stromová 

Pre Trenčiansky samosprávny kraj: 

- vysporiadanie pozemku v okolí budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra 

- vysporiadanie časti areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb nachádzajúcej sa 

na Jilemnického ulici. 

Odôvodnenie: 

Ide o vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 

samosprávnym krajom na základe ich skutočného využívania a starostlivosti v súvislosti 

s plnením  úloh a potrieb Mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja.    
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U z n e s e n i e  č. 789 

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

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.   

           

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 – pozemku v k.ú. 

Trenčín – časť CKN parc.č. 1627/389 ostatná plocha o výmere 340 m2, 

nachádzajúceho sa za novou železničnou traťou, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, do nájmu pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, 

a.s., za účelom zriadenia dočasného zariadenia staveniska, v súvislosti s realizáciou 

investičnej akcie Mesta Trenčín – verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia 

Matúšovej ulice“, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu vo výške 1,00 € za celý predmet 

nájmu počas celej doby užívania pozemku,  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Odôvodnenie: 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. požiadali o prenájom časti pozemku CKN 

parc.č. 1627/389 ostatná plocha o výmere 340 m, nádzajúceho sa za novou železničnou 

traťou, kde v minulosti stála letná plaváreň - plavecký bazén, z dôvodu zriadenia dočasného 

zariadenia staveniska,  v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Mesta Trenčín – 

verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia Matúšovej ulice“.  

Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 12/2011.  

 

 

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

prenájom  nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Trenčín –  časť CKN parc.č. 

1627/389 ostatná plocha o výmere 340 m2, nachádzajúceho sa za novou železničnou 

traťou, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín, za účelom zriadenia dočasného 

zariadenia staveniska, v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Mesta Trenčín – 

verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia Matúšovej ulice“, na dobu neurčitú, 

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

cenu nájmu vo výške 1,00 € za celý predmet nájmu počas celej doby užívania 

pozemku. 

 

Celková cena nájmu predstavuje ................................................................................   1,00 €. 

 

Odôvodnenie: 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. požiadali o prenájom časti pozemku CKN 

parc.č. 1627/389 ostatná plocha o výmere 340 m, nádzajúceho sa za novou železničnou 

traťou, kde v minulosti stála letná plaváreň - plavecký bazén, z dôvodu zriadenia dočasného 

zariadenia staveniska,  v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Mesta Trenčín – 

verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia Matúšovej ulice“.  
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Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 12/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 790 

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 pre Mgr. Tatianu 

Mastrákovú. 

                

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 nehnuteľného majetku  – pozemku  v k.ú.  Kubrá, časť  

C-KN parc.č. 2330/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2, zapísaného na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, do nájmu  pre Mgr. Tatianu Mastrákovú, za 

účelom starostlivosti a údržby vyššie uvedeného pozemku, výsadby okrasných rastlín 

a zelene, vybudovania spevnenej plochy slúžiacej ako prístup a vjazd k nehnuteľnosti 

kupujúcej a odstavnej plochy pre motorové vozidlá, a to  na  dobu neurčitú s účinnosťou   

odo dňa   nasledujúceho   po   dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 2,-€/m2 

ročne s nasledovnou podmienkou: 

 

- ak dôjde k rozhodnutiu o inom využití pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, 

napríklad budovanie verejnoprospešnej stavby, je žiadateľka povinná rešpektovať toto 

rozhodnutie a predmetnú časť pozemku uvoľniť pre potreby Mesta Trenčín na vlastné 

náklady, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok - trávnatú plochu medi chodníkom a  nehnuteľnosťou vo vlastníctve  

žiadateľky na Ul. Opatovská. V súčasnosti je pozemok hrboľatý, porastený trávnatým 

porastom tvoreným zväčša burinou a často znečistený odpadkami zachytávajúcimi sa na 

starých náletových drevinách. Na časti pozemku sa nachádza spevnená plocha vytvorená 

rozpadávajúcim sa betónom, cez ktorú je zabezpečený prístup a vjazd na pozemok vo 

vlastníctve žiadateľky.  Žiadateľka sa o pozemok dlhodobo stará a čistí ho. V súvislosti 

s revitalizáciou záhrady ako súčasti rodinného domu, má zámer vyššie uvedený pozemok 

zveľadiť výsadbou okrasných drevín, novým trávnikom a taktiež rekonštrukciou spevnenej 

plochy, ktorá bude naďalej slúžiť ako prístup a vjazd k nehnuteľnosti v jej vlastníctve 

a taktiež ako odstavná plocha pre  motorové vozidlá.  Cena nájmu bola stanovená v zmysle 

VZN č. 12/2011. 
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2/ v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p  

prenájom nehnuteľného majetku  – pozemku  v k.ú.  Kubrá, časť  C-KN parc.č. 2330/1 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mgr. Tatianu Mastrákovú, za účelom starostlivosti a údržby 

vyššie uvedeného pozemku, výsadby okrasných rastlín a zelene, vybudovania spevnenej 

plochy slúžiacej ako prístup a vjazd k nehnuteľnosti kupujúcej a odstavnej plochy pre 

motorové vozidlá, a to  na  dobu neurčitú s účinnosťou  odo dňa   nasledujúceho   po   dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 2,-€/m2 ročne s nasledovnou podmienkou: 

 

- ak dôjde k rozhodnutiu o inom využití pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, 

napríklad budovanie verejnoprospešnej stavby, je žiadateľka povinná rešpektovať toto 

rozhodnutie a predmetnú časť pozemku uvoľniť pre potreby Mesta Trenčín na vlastné 

náklady. 

 

Celková cena ročného nájomného predstavuje...........................................................148,- €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok - trávnatú plochu medzi chodníkom a  nehnuteľnosťou vo vlastníctve  

žiadateľky na Ul. Opatovská.  V súčasnosti je pozemok hrboľatý, porastený trávnatým 

porastom tvoreným zväčša burinou a často znečistený odpadkami zachytávajúcimi sa na 

starých náletových drevinách. Na časti pozemku sa nachádza spevnená plocha vytvorená 

rozpadávajúcim sa betónom, cez ktorú je zabezpečený prístup a vjazd na pozemok vo 

vlastníctve žiadateľky.  Žiadateľka sa o pozemok dlhodobo stará a čistí ho. V súvislosti 

s revitalizáciou záhrady ako súčasti rodinného domu, má zámer vyššie uvedený pozemok 

zveľadiť výsadbou okrasných drevín, novým trávnikom a taktiež rekonštrukciou spevnenej 

plochy, ktorá bude naďalej slúžiť ako prístup a vjazd k nehnuteľnosti v jej vlastníctve 

a taktiež ako odstavná plocha pre  motorové vozidlá.  Cena nájmu bola stanovená v zmysle 

VZN č. 12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 791 

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   pre Milan Černička. 

          

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 nehnuteľného majetku  – pozemku v k. ú. Zlatovce, 

časť C-KN parc. č. 376/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, do nájmu pre Milan 

Černička, za účelom umiestnenia nádoby na zachytávanie dažďovej vody, na dobu neurčitú 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 
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2,00 €/m2 ročne, s podmienkou úpravy vzhľadu zbernej nádoby na vodu a bezprostredného 

okolia vhodnou zeleňou, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

Ide o pozemok – zeleň na Ul. Veľkomoravská, ktorý sa nachádza vedľa garáží, na 

ktorom si žiadateľ umiestnil nádobu na zachytávanie dažďovej vody. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne sa dlhodobo zaoberajú umiestnením zbernej nádoby na 

vodu, na ktorú poukázal občan Trenčína. Následne pán Černička (vlastník nádoby) požiadal o 

vydanie súhlasu na umiestnenie nádoby na mestskom pozemku. 

Vzhľadom na nesúhlasné stanoviská, pretrvávajúce sťažnosti obyvateľov, problematickosť 

údržby okolitého trávnika, nevhodnosť riešenia zbernej nádoby bol pán Černička vyzvaný na 

jej odstránenie a upravenie pozemku do pôvodného stavu. Obhliadkou daného miesta bolo 

zistené, že nádoba nie je odstránená a žiadosť p. Černičku bola zaslaná na prerokovanie vo 

VMČ Západ. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne dňa 11.11.2020 na základe odporúčacieho 

stanoviska VMČ Západ  odporúčajú prenájom časti pozemku, za podmienky úpravy vzhľadu  

zbernej nádoby na vodu a bezprostredného okolia vhodnou zeleňou.      

Cena nájmu bola stanovená v súlade s VZN č. 12/2011.  

      

 

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

prenájom  nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 376/1 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, pre Milan Černička, za účelom umiestnenia 

nádoby na zachytávanie dažďovej vody,  na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 2,00 €/m2 ročne, 

s podmienkou úpravy vzhľadu zbernej nádoby na vodu a bezprostredného okolia vhodnou 

zeleňou 

 

Celková cena ročného nájomného predstavuje...............................................................4,- €. 

 

Odôvodnenie:  

Ide o pozemok – zeleň na Ul. Veľkomoravská, ktorý sa nachádza vedľa garáží, na 

ktorom si žiadateľ umiestnil nádobu na zachytávanie dažďovej vody. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne sa dlhodobo zaoberajú umiestnením zbernej nádoby na 

vodu, na ktorú poukázal občan Trenčína. Následne pán Černička (vlastník nádoby) požiadal o 

vydanie súhlasu na umiestnenie nádoby na mestskom pozemku. 

Vzhľadom na nesúhlasné stanoviská, pretrvávajúce sťažnosti obyvateľov, 

problematickosť údržby okolitého trávnika, nevhodnosť riešenia zbernej nádoby bol pán 

Černička vyzvaný na jej odstránenie a upravenie pozemku do pôvodného stavu. Obhliadkou 

daného miesta bolo zistené, že nádoba nie je odstránená a žiadosť p. Černičku bola zaslaná na 

prerokovanie vo VMČ Západ. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne dňa 11.11.2020 na základe odporúčacieho 

stanoviska VMČ Západ  odporúčajú prenájom časti pozemku, za podmienky úpravy vzhľadu 

zbernej nádoby na vodu a bezprostredného okolia vhodnou zeleňou.      

Cena nájmu bola stanovená v súlade s VZN č. 12/2011.  
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U z n e s e n i e  č. 792 

k Návrh na prenájom  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p.  pre Ing. Viliama Huňu,  Petra Kopúňa, Ing. 

Igora Šumaja.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1/ prenájom  nehnuteľnosti – garážového boxu č. 17 o celkovej výmere 16,00 m2, 

nachádzajúceho sa v objekte so súp.č. 7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne, pre 

Ing. Viliama Huňu,  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 372,00 €/rok bez energií 

 

Celková cena nájmu predstavuje ročne .................................................................   372,00 €. 

 

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 a 14 nachádzajúce sa na prízemí objektu 

CO krytu na Ul. Saratovská súp.č. 7428 a garážové boxy č. 5, 7, 11, 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. 17 nachádzajúceho sa v objekte so súp.č. 

7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne bola doručená jedna cenová ponuka. Komisia 

na vyhodnotenie došlých ponúk menovaná primátorom mesta odporučila prenajať garážový 

box č. 17 žiadateľovi, nakoľko splnil podmienky vyhláseného priameho prenájmu.  

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte  uznesenia. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 793 

k Návrh na prenájom  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p.  pre Ing. Viliama Huňu,  Petra Kopúňa, Ing. 

Igora Šumaja.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

2/ prenájom  nehnuteľnosti – garážového boxu č. 7 o celkovej výmere 16,00 m2, 

nachádzajúceho sa v objekte so súp.č. 7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne, pre 

Petra Kopúňa,  za účelom jeho využívania na parkovanie osobného motorového vozidla, na 
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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 a 14 nachádzajúce sa na prízemí objektu 

CO krytu na Ul. Saratovská súp.č. 7428 a garážové boxy č. 5, 7, 11, 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 v objekte so súp.č. 

7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu 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.  

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte  uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 794 

k Návrh na prenájom  nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p.  pre Ing. Viliama Huňu,  Petra Kopúňa, Ing. 

Igora Šumaja.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

 

3/ prenájom  nehnuteľnosti – garážového boxu č. 20 o celkovej výmere 16,00 m2, 

nachádzajúceho sa v objekte so súp.č. 7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne, pre 

Ing. Igora Šumaja,  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 a 14 nachádzajúce sa na prízemí objektu 

CO krytu na Ul. Saratovská súp.č. 7428 a garážové boxy č. 5, 7, 11, 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 
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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. 20 nachádzajúceho sa v objekte so súp.č. 

7429, CO kryt na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne bola doručená jedna cenová ponuka. Komisia 

na vyhodnotenie došlých ponúk menovaná primátorom mesta odporučila prenajať garážový 

box č. 20 žiadateľovi, nakoľko splnil podmienky vyhláseného priameho prenájmu.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 795 

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.,   na uzatvorenie zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve  na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  Rudolf Kalik.   

   

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  – pozemku vrátane spevnenej 

plochy  v k.ú. Trenčín,  časť C-KN parc.č. 3228/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 

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

Rudolfa Kalika, za účelom vybudovania vjazdu k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa 

a rekonštrukcie chodníka v súvislosti so stavbou   „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – 

PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A ZMENA ÚČELU V UŽÍVANÍ RD s.č. 217/10 NA 

PARCELE  č 150/1 SO 101 – APARTMÁNOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU“  SO 102 

Komunikácie a spevnené plochy,  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 

 

Odôvodnenie: 

     Ide o časť chodníka nachádzajúceho sa pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa 

na Ul. M. Nešporu, cez ktorý bude vybudovaný vjazd k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

žiadateľa. Prenájmom pozemku vrátane spevnenej plochy si investor zabezpečí dostatočne iné 

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

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vjazd bude vybudovaný  ako asfaltová 

plocha a bude súčasťou chodníka a na rekonštrukciu chodníka bude použitá zámková dlažba. 

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu bude  SO 102 
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Komunikácie a spevnené plochy, t.j. chodník vrátane vjazdu prevedený do vlastníctva Mesta 

Trenčín. 

 

    

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

prenájom nehnuteľného majetku  – pozemku vrátane spevnenej plochy  v k.ú. Trenčín,  

časť C-KN parc.č. 3228/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, zapísanej na LV č. 1 

ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,  pre Rudolfa Kalika, za účelom vybudovania 

vjazdu k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa a rekonštrukcie chodníka v súvislosti so 

stavbou „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A ZMENA 

ÚČELU V UŽÍVANÍ RD s.č. 217/10 NA PARCELE  č 150/1 SO 101 – APARTMÁNOVÝ 

DOM S POLYFUNKCIOU“  SO 102 Komunikácie a spevnené plochy,  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 časť chodníka nachádzajúceho sa pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa 

na Ul. M. Nešporu, cez ktorý bude vybudovaný vjazd k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

žiadateľa. Prenájmom pozemku vrátane spevnenej plochy si investor zabezpečí dostatočne iné 

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

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vjazd bude vybudovaný  ako asfaltová 

plocha a bude súčasťou chodníka a na rekonštrukciu chodníka bude použitá zámková dlažba. 

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu bude  SO 102 

Komunikácie a spevnené plochy, t.j. chodník vrátane vjazdu prevedený do vlastníctva Mesta 

Trenčín. 

 

 

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 :  Rudolf Kalik   

 

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

 

- SO 102 Komunikácie a spevnené plochy, t.j.  rekonštruovaný chodník vrátane vjazdu 

na Ul. M. Nešporu, nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, na pozemku  C-KN parc.č. 3228/4 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 1, ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  

 

3/ Kúpna cena :  1,- €     

 

4/ Podmienky zmluvy : 

- stavebník je povinný po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu previesť  stavebný   objekt SO 102 Komunikácie a spevnené 
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plochy, t.j. rekonštruovaný chodník vrátane vjazdu  do vlastníctva Mesta Trenčín 

kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,- €, pričom samotný prevod podlieha schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

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

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zabezpečiť si 

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

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

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

vydanom Mestom Trenčín 

 

5/ Výzva a lehota na uzatvorenie kúpnej  zmluvy :  

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

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, a to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt 

 

6/ Účel kúpy :    SO 102 Komunikácie a spevnené plochy, t.j.  rekonštruovaný 

chodník vrátane vjazdu bude zaradený do siete miestnych komunikácií a Mesto Trenčín 

prostredníctvom svojho správcu zabezpečí jeho   prevádzku a údržbu.  

 

Odôvodnenie: 

    Ide o stavebný objekt SO 102 Komunikácie a spevnené plochy v súvislosti so 

stavbou „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A ZMENA 

ÚČELU V UŽÍVANÍ RD s.č. 217/10 NA PARCELE  č 150/1 SO 101 – APARTMÁNOVÝ 

DOM S POLYFUNKCIOU ", ktorý vybuduje investor na vlastné náklady. Po vydaní 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, investor prevedie  SO 102 

Komunikácie a spevnené plochy, t.j.  rekonštruovaný chodník vrátane vjazdu do vlastníctva 

Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 1,- €. . 

 

C/  s c h  v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou 

„ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A ZMENA ÚČELU 

V UŽÍVANÍ RD s.č. 217/10 NA PARCELE  č 150/1 SO 101 – APARTMÁNOVÝ DOM S 

POLYFUNKCIOU“, SO 107 Rekonštrukcia existujúceho podzemného káblového vedenia NN, 

SO   108   Rozšírenie  NN  podzemného  káblového  distribučného  vedenia a SO   109 HDPE 

chránička  pre optiku na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 141/12 zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 383 m2, C-KN parc.č. 3228/4 zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 947 m2, C-KN parc.č. 3245/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 4012 m2 a  C-KN parc.č. 3253 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2739 

m2, 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. 45403066-219/2020 a  

vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 385 m2, v prospech oprávneného z vecného bremena 

Západoslovenská distribučná, a.s. (Investor: Rudolf Kalik)  

 

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 
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Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 11/2021 

vyhotoveným Ing. Pavlom Rosívalom    a predstavuje sumu zaokrúhlene  1066,- eur. 

 

Odôvodnenie:  

     Rudolf Kalik ako investor stavby „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – 

PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A ZMENA ÚČELU V UŽÍVANÍ RD s.č. 217/10 NA 

PARCELE  č 150/1 SO 101 – APARTMÁNOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU“ požiadal 

Mesto Trenčín o zriadenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s.. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí sú pozemky v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 141/12 zastavaná plocha 

a nádvorie,  C-KN parc.č. 3228/4 zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc.č. 3245/1 

zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č. 3253 zastavaná plocha a nádvorie, zapísané na 

LV č.1, ako vlastník Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena 

je vyznačený Geometrickým plánom č. 45403066-219/2020 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 385 m2. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 796 

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

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 644 zo 

dňa 29.11.2012, v znení uznesenia č. 856 zo dňa 13.06.2013, uznesenia č. 942 zo dňa 

19.09.2013, uznesenia č. 1245 zo dňa 24.06.2014, uznesenia č. 778 zo dňa 08.02.2017, 

uznesenia č. 1093 zo dňa 20.09.2017, uznesenia č. 1337 zo dňa 25.04.2018, uznesenia č. 1556 

zo dňa 26.09.2018 a uznesenia č. 29 zo dňa 13.02.2021 pre euroAWK, spol. s r.o.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A) r u š í   

 

s účinnosťou od 10.03.2021 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 644 zo 

dňa 29.11.2012 v časti „Prístrešky na autobusových zastávkach bez integrovaných CLP“ zo 

dňa 29.11.2012, ktorým   

 

1/ u r č i l o    

 

prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 1531/223, 

zast.plocha (Ul. Považská), pre euroAWK, spol. s r.o. Bratislava, za účelom postavenia 

prístrešku na autobusovej zastávke, za cenu nájmu 0,03 €/ks/rok, na dobu určitú do 

31.12.2028, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie:  

Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach umiestnenia a 

prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských 

pozemkoch  so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Na základe viacerých 

rokovaní medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou a z dôvodu zjednodušenia 

a zosúladenia zmluvy s platnou legislatívou v súvislosti s umiestnením a prevádzkovaním 

prístreškov a reklamných zariadení spoločnosti na mestských pozemkoch sa pripravuje návrh 

na uzatvorenie Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach 

a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb  pre reklamu 

a reklamy na mestských pozemkoch. V zmysle predmetného návrhu zmluvy Mesto Trenčín 

súhlasí s:  

 výstavbou 92 ks autobusových prístreškov, z toho do dnešného dňa je postavených 88 

ks – potrebné dostavať 4 ks 

 umiestnením 46 ks reklamných panelov, z toho je do dnešného dňa je osadených 42 ks 

– potrebné osadiť 4 ks 

 umiestnením 46 k osvetlených samostatne stojacich CLV, z toho do dnešného dňa je 

osadených 19 ks – potrebné osadiť 27 ks 

 umiestnením 92 ks CLP v prístreškoch, z toho do dnešného dňa je osadených 89,5 ks – 

potrebné osadiť 2,5 ks 

     V zmysle uzatvorenej zmluvy spoločnosť osadila autobusové prístrešky, ktoré sú v jej 

vlastníctve, ale mesto (občania) ich môžu bezplatne užívať. Zároveň sa spoločnosť 

o prístrešky stará – zabezpečuje ich pravidelné čistenie, kontrolu a zasklievanie po 

vandalizme. Ako protihodnotu má spoločnosť v zmysle zmluvy na pozemkoch mesta 

umiestnené reklamné zariadenia so zníženým nájmom za ich umiestnenie. Rozdiel v nájme je 

„kompenzáciou“ za ich investíciu do prístreškov, starostlivosť a údržbu o ne.  

      Ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí umožňuje obciam reagovať na 

špecifické situácie v súvislosti s prenechávaním majetku do nájmu a v týchto odôvodnených 

prípadoch nemusí obec vytvárať súťažné prostredie pre potencionálnych záujemcov. 

Vzhľadom k tomu, že predmetný prenájom je aj verejnoprospešný účel, t.j. je zabezpečené 

budovanie prístreškov na zastávkach pre verejnosť, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že mesto 

je so spoločnosťou euroAWK s.r.o. dlhodobo v zmluvnom vzťahu a z oboch strán už roky 

dochádza k plneniu, ktoré však nie je vzájomne kompenzované, pričom ukončenie spolupráce 

by spôsobilo neprimerané problémy a finančné náklady mesta, môžeme podľa tohto 

ustanovenia uvedený prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

2/ s ch v á l i l o   

  

prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 1531/223, 

zast.plocha (Ul. Považská), pre euroAWK, spol. s r.o. Bratislava, za účelom postavenia 

prístrešku na autobusovej zastávke, za cenu nájmu 0,03 €/ks/rok, na dobu určitú do 

31.12.2028, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje .....................................................................   0,03 €. 

 

Odôvodnenie:  

      Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 644 zo dňa 29.11.2012, v časti 

„Prístrešky na autobusových zastávkach bez integrovaných CLP“, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke Ul. Považská - medzi 

garážami, smer centrum, sa ruší, nakoľko sa prístrešok presúval z dôvodu realizácie 

investičnej akcie Mesta Trenčín – verejnoprospešnej stavby „Úprava križovatky Žilinská-
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Považská“ v Trenčíne. Pozemok pod stavbou chodníka, na ktorom je prístrešok umiestnený, 

je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany, ktorému bol 

zaslaný návrh na majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku. 

 

B) 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 – časti stavby 

chodníka v k.ú. Trenčín (Ul. Považská-pri garážach, smer centrum), vybudovanej na 

pozemku CKN parc.č. 1567/51 zast.plocha, zapísaného na LV č. 2427 ako vlastník 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., do nájmu pre euroAWK, spol. s r.o., za 

účelom umiestnenia prístrešku na autobusovej zastávke, za cenu nájmu 0,03 €/ks/rok, 

na dobu určitú do 31.12.2028, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Odôvodnenie: 

      Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach výstavby 

prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 

reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch so 

spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava, v znení jej dodatkov č. 1 až č. 8 a jej príloh.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 644 zo dňa 29.11.2012 bol schválený 

prenájom pozemku na Ul. Považská (medzi garážami-smer centrum) na časti CKN parc.č. 

1531/223, za účelom umiestnenia prístrešku na autobusovej zastávke. Nakoľko sa realizovala 

investičná akcia Mesta Trenčín – verejnoprospešná stavba „Úprava križovatky Žilinská-

Považská“ v Trenčíne, bolo potrebné prístrešok presunúť. Pozemok pod stavbou chodníka, na 

ktorom je prístrešok umiestnený, je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š.p. Piešťany, ktorému bol zaslaný návrh na majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého 

pozemku. 

 

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

prenájom  nehnuteľného majetku – časti stavby chodníka v k.ú. Trenčín (Ul. 

Považská-pri garážach, smer centrum), vybudovanej na pozemku CKN parc.č. 

1567/51 zast.plocha, zapísaného na LV č. 2427 ako vlastník Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., do nájmu pre euroAWK, spol. s r.o., za účelom 

umiestnenia prístrešku na autobusovej zastávke, za cenu nájmu 0,03 €/ks/rok, na dobu 

určitú do 31.12.2028, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje .....................................................................   0,03 €. 

 

Odôvodnenie: 

      Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach výstavby 

prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 

reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch so 

spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava, v znení jej dodatkov č. 1 až č. 8 a jej príloh.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 644 zo dňa 29.11.2012 bol schválený 

prenájom pozemku na Ul. Považská (medzi garážami-smer centrum) na časti CKN parc.č. 
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1531/223, za účelom umiestnenia prístrešku na autobusovej zastávke. Nakoľko sa realizovala 

investičná akcia Mesta Trenčín – verejnoprospešná stavba „Úprava križovatky Žilinská-

Považská“ v Trenčíne, bolo potrebné prístrešok presunúť. Pozemok pod stavbou chodníka, na 

ktorom je prístrešok umiestnený, je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š.p. Piešťany, ktorému bol zaslaný návrh na majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého 

pozemku. 

 

C) 

 

V prílohe č. 1b-a k Zmluve – Zoznam prístreškov pre cestujúcich na zastávkach bez 

integrovaných CLP postavených spoločnosťou do 31.12.2011, sa mení pozemok a vlastník 

nasledovne: 

 
 
stanica       č.nosiča mesto ulica popis rozmer modul datum_inst code vlastník parcela k.ú. 

10157 710157 Trenčín 
Považská-
AZ 

zastávka bez 
CLP Z 3 01.10.2001 710109 

Mesto 
Trenčín 1531/223 Trenčín 

 

stanica  č.nosiča mesto ulica popis rozmer modul datum_inst code vlastník parcela k.ú. 

10157 710157 Trenčín 

Považská-

AZ 

zastávka bez 

CLP Z 3 2020 710145 SVP, šp 1567/1 Trenčín 
            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 797 

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

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Telovýchovnú jednotu Štadión Trenčín, o.z. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

A/ 

 

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 – časti pozemku vrátane 

spevnenej plochy  v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1627/131 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 510 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, do 

výpožičky  pre Telovýchovnú jednotu Štadión Trenčín, o.z. , za účelom  revitalizácie 

priestoru, vybudovania a prevádzkovania mobilného rozložiteľného 3x3 basketbalového 

ihriska, na dobu 10 rokov  s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená, za nasledovných podmienok :  

- vypožičiavateľ je povinný  na žiadosť požičiavateľa ako organizátora podujatí 

zúčastniť sa bez nároku na odmenu alebo úhradu nákladov určeného podujatia v meste 

Trenčín a poskytnúť požičiavateľovi súčinnosť najmä vypožičaním plochy mobilného 
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rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska a/alebo uskutočnením 3x3 basketbalovej 

exhibície, a to v rozsahu maximálne 2x do roka. Požiadavku podľa predchádzajúcej 

vety je požičiavateľ povinný oznamovať vypožičiavateľovi min. 3 mesiace pred 

plánovaným termínom podujatia, 

- v prípade ak vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky na iný účel ako je zmluvne 

dohodnutý alebo v rozpore s touto zmluvou, a/alebo ak vypožičiavateľ prenechá 

predmet výpožičky alebo jeho časť do užívania inej osobe bez predchádzajúceho 

súhlasu požičiavateľa, a/alebo v prípade potreby využitia pozemku Mestom Trenčín 

na iné účely, napr. budovanie verejnoprospešnej stavby je výpovedná lehota 1 mesiac  

- bežnú údržbu a opravy súvisiace s predmetom výpožičky bude na vlastné náklady 

zabezpečovať vypožičiavateľ, vypožičiavateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečovať 

čistotu a poriadok na predmete výpožičky a v bezprostrednom okolí predmetu 

výpožičky,  

- vypožičiavateľ je povinný umožniť využívanie priestoru iným športovým klubom, 

prípadne verejnosti po dohode s vypožičiavateľom ako prevádzkovateľom, pričom 

vypožičiavateľ  nemôže vyžadovať za užívanie úhradu vyššiu ako sú náklady na 

prevádzku  tohto športového areálu  

- vypožičiavateľ je oprávnený na predmetnom pozemku umiestniť výlučne mobilné 

skladateľné plastové ihrisko, mobilný basketbalový kôš - skladateľný, záchytnú sieť za 

basketbalovým košom do výšky 4-5 m, dva bočné  basketbalové koše (odstrániteľné),   

unimobunku,  prípadne mobilný kontajner alebo inú mobilnú stavbu na uskladnenie 

športového náradia,  mobilnú toaletu. Iné hnuteľné veci je vypožičiavateľ oprávnený 

na predmetnom pozemku umiestniť výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom 

požičiavateľa (postačuje súhlas primátora) za účelom skultúrnenia predmetu 

výpožičky (napr. mobilnú tribúnu)  

- vypožičiavateľ je povinný umiestniť na predmete zmluvy  informačnú tabuľu a   

prevádzkový poriadok ihriska s upozornením jeho využívania a zároveň sa zaväzuje 

po celú dobu trvania zmluvy umiestniť na predmete výpožičky viditeľné poďakovanie 

Mestu Trenčín za podporu 

-  vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť základné požiadavky na bezpečnú prevádzku 

ihriska. Požičiavateľ nenesie zodpovednosť za škody, alebo úrazy vzniknuté pri 

prevádzke ihriska 

- vypožičiavateľ je povinný starať sa o predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho 

hospodára a po ukončení užívania ho odovzdať požičiavateľovi v stave 

zodpovedajúcom  dojednanému užívaniu veci s prihliadnutím na bežné opotrebenie 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Odôvodnenie: 

Mesto Trenčín ako požičiavateľ ako orgán verejnej správy podporuje rozvoj športu 

a má záujem prispievať k zvýšeniu kvality a k vytváraniu podmienok pre realizáciu športu na 

území mesta Trenčín. 

 

     Vypožičiavateľ je občianske združenie dlhodobo pôsobiace v oblasti basketbalu a 3x3 

basketbalu na území mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že práve o 3x3 basketbal je najmä 

v poslednom období veľký záujem a to nielen zo strany mladých ľudí, cieľom 

vypožičiavateľa je vytvoriť v meste Trenčín miesto pre umiestnenie 3x3basketbalového 

ihriska so zázemím, ktoré bude určené nielen na tréningový proces členov klubu ale aj pre 

záujemcov z radov verejnosti. 
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Predmetom výpožičky je pozemok nachádzajúci sa v blízkosti  starého  železničného  

mosta  pri hrádzi. Občianske združenie Telovýchovná jednota Štadión Trenčín, o.z. požiadalo 

Mesto Trenčín o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku vrátane spevnenej plochy, za 

účelom  vybudovania a prevádzkovania mobilného rozložiteľného 3x3  basketbalového 

ihriska.  

 

Zároveň občianske združenie požiadalo Mesto Trenčín o spoluprácu pri vytvorení 

podmienok prevádzky 3x3 ihriska, pričom v rámci tejto spolupráce by mesto zabezpečilo 

prostredníctvom MHSL, m.r.o. vyrovnanie podkladu, oplotenie a osvetlenie predmetu 

výpožičky a tiež úhrady nákladov na energie súvisiacich s prevádzkovaním areálu a občianske 

združenie sa v rámci spolupráce na žiadosť požičiavateľa ako organizátora podujatí bude 

zúčastňovať bez nároku na odmenu alebo úhradu nákladov určeného podujatia v meste 

Trenčín a poskytne požičiavateľovi súčinnosť najmä vypožičaním plochy mobilného 

rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska a/alebo uskutočnením 3x3 basketbalovej exhibície, 

a to v rozsahu maximálne 2x do roka, pričom túto požiadavku je požičiavateľ povinný 

oznamovať vypožičiavateľovi min. 3 mesiace pred plánovaným termínom podujatia.  

Uvedená forma spolupráce umožní nielen vytvorenie vhodných podmienok na vykonávanie 

ďalšieho atraktívneho športu na území mesta ale tiež môže pomôcť v rozvoji športových 

aktivít v oblasti 3x3 basketbalu. 

 

      Vďaka tomu, že 3x3 basketbalové ihrisko vrátane všetkých jeho súčastí je mobilné, 

jednoducho rozložiteľné a prenosné, je možné zahrať si 3x3 basketbal na tomto ihrisku 

takmer  kdekoľvek. Preto majú zmluvné strany zároveň spoločný záujem podieľať sa na 

organizácií 3x3 basketbalových turnajov či exhibícií na rôznych miestach v meste Trenčín.  

 

 

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

výpožičku  nehnuteľného majetku – časti pozemku vrátane spevnenej plochy  v k.ú. 

Trenčín, C-KN parc.č. 1627/131 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 510 m2, zapísaného 

na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Telovýchovnú jednotu Štadión 

Trenčín, o.z., za účelom  revitalizácie priestoru a vybudovania a prevádzkovania mobilného 

rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska, na dobu 10 rokov  s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za nasledovných podmienok :  

- vypožičiavateľ je povinný  na žiadosť požičiavateľa ako organizátora podujatí 

zúčastniť sa bez nároku na odmenu alebo úhradu nákladov určeného podujatia v meste 

Trenčín a poskytnúť požičiavateľovi súčinnosť najmä vypožičaním plochy mobilného 

rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska a/alebo uskutočnením 3x3 basketbalovej 

exhibície, a to v rozsahu maximálne 2x do roka. Požiadavku podľa predchádzajúcej 

vety je požičiavateľ povinný oznamovať vypožičiavateľovi min. 3 mesiace pred 

plánovaným termínom podujatia, 

- v prípade ak vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky na iný účel ako je zmluvne 

dohodnutý alebo v rozpore s touto zmluvou, a/alebo ak vypožičiavateľ prenechá 

predmet výpožičky alebo jeho časť do užívania inej osobe bez predchádzajúceho 

súhlasu požičiavateľa, a/alebo v prípade potreby využitia pozemku Mestom Trenčín 

na iné účely, napr. budovanie verejnoprospešnej stavby je výpovedná lehota 1 mesiac  

- bežnú údržbu a opravy súvisiace s predmetom výpožičky bude na vlastné náklady 

zabezpečovať vypožičiavateľ, vypožičiavateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečovať 

čistotu a poriadok na predmete výpožičky a v bezprostrednom okolí predmetu 

výpožičky,  
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- vypožičiavateľ je povinný umožniť využívanie priestoru iným športovým klubom, 

prípadne verejnosti po dohode s vypožičiavateľom ako prevádzkovateľom, pričom 

vypožičiavateľ  nemôže vyžadovať za užívanie úhradu vyššiu ako sú náklady na 

prevádzku  tohto športového areálu  

- vypožičiavateľ je oprávnený na predmetnom pozemku umiestniť výlučne mobilné 

skladateľné plastové ihrisko, mobilný basketbalový kôš - skladateľný, záchytnú sieť za 

basketbalovým košom do výšky 4-5 m, dva bočné  basketbalové koše (odstrániteľné),   

unimobunku prípadne mobilný kontajner alebo inú mobilnú stavbu na uskladnenie 

športového náradia,  mobilnú toaletu. Iné hnuteľné veci je vypožičiavateľ oprávnený 

na predmetnom pozemku umiestniť výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom 

požičiavateľa (postačuje súhlas primátora) za účelom skultúrnenia predmetu 

výpožičky (napr. mobilnú tribúnu)  

- vypožičiavateľ je povinný umiestniť na predmete zmluvy  informačnú tabuľu a   

prevádzkový poriadok ihriska s upozornením jeho využívania a zároveň sa zaväzuje 

po celú dobu trvania zmluvy umiestniť na predmete výpožičky viditeľné poďakovanie 

Mestu Trenčín za podporu 

- vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť základné požiadavky na bezpečnú prevádzku 

ihriska. Požičiavateľ nenesie zodpovednosť za škody, alebo úrazy vzniknuté pri 

prevádzke ihriska, 

- vypožičiavateľ je povinný starať sa o predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho 

hospodára a po ukončení užívania ho odovzdať požičiavateľovi v stave 

zodpovedajúcom  dojednanému užívaniu veci s prihliadnutím na bežné opotrebenie 

 

Odôvodnenie:      
      Mesto Trenčín ako požičiavateľ ako orgán verejnej správy podporuje rozvoj športu 

a má záujem prispievať k zvýšeniu kvality a k vytváraniu podmienok pre realizáciu športu na 

území mesta Trenčín. 

 

        Vypožičiavateľ je občianske združenie dlhodobo pôsobiace v oblasti basketbalu a 3x3 

basketbalu na území mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že práve o 3x3 basketbal je najmä 

v poslednom období veľký záujem a to nielen zo strany mladých ľudí, cieľom 

vypožičiavateľa je vytvoriť v meste Trenčín miesto pre umiestnenie 3x3basketbalového 

ihriska so zázemím, ktoré bude určené nielen na tréningový proces členov klubu ale aj pre 

záujemcov z radov verejnosti. 

 

Predmetom výpožičky je pozemok nachádzajúci sa v blízkosti  starého  železničného  

mosta  pri hrádzi. Občianske združenie Telovýchovná jednota Štadión Trenčín, o.z. požiadalo 

Mesto Trenčín o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku vrátane spevnenej plochy, za 

účelom  vybudovania a prevádzkovania mobilného rozložiteľného 3x3  basketbalového 

ihriska.  

 

Zároveň občianske združenie požiadalo Mesto Trenčín o spoluprácu pri vytvorení 

podmienok prevádzky 3x3 ihriska, pričom v rámci tejto spolupráce by mesto zabezpečilo 

prostredníctvom MHSL, m.r.o. vyrovnanie podkladu, oplotenie a osvetlenie predmetu 

výpožičky a tiež úhrady nákladov na energie súvisiacich s prevádzkovaním areálu a občianske 

združenie sa v rámci spolupráce na žiadosť požičiavateľa ako organizátora podujatí bude 

zúčastňovať bez nároku na odmenu alebo úhradu nákladov určeného podujatia v meste 

Trenčín a poskytne požičiavateľovi súčinnosť najmä vypožičaním plochy mobilného 

rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska a/alebo uskutočnením 3x3 basketbalovej exhibície, 

a to v rozsahu maximálne 2x do roka, pričom túto požiadavku je požičiavateľ povinný 
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oznamovať vypožičiavateľovi min. 3 mesiace pred plánovaným termínom podujatia.  

Uvedená forma spolupráce umožní nielen vytvorenie vhodných podmienok na vykonávanie 

ďalšieho atraktívneho športu na území mesta ale tiež môže pomôcť v rozvoji športových 

aktivít v oblasti 3x3 basketbalu. 

 

      Vďaka tomu, že 3x3 basketbalové ihrisko vrátane všetkých jeho súčastí je mobilné, 

jednoducho rozložiteľné a prenosné, je možné zahrať si 3x3 basketbal na tomto ihrisku 

takmer  kdekoľvek. Preto majú zmluvné strany zároveň spoločný záujem podieľať sa na 

organizácií 3x3 basketbalových turnajov či exhibícií na rôznych miestach v meste Trenčín .  

 

 

B/ uzatvorenie zmluvy o spolupráci, ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán 

súvisiaca so zabezpečením podmienok na umiestnenie a prevádzku 3x3 basketbalového 

ihriska na predmete výpožičky za nasledovných podmienok :  

- Požičiavateľ sa v rámci spolupráce najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy zaväzuje bezodplatne (t.z. v rámci podpory):  

a) zabezpečiť vyrovnanie terénu na predmete výpožičky pre plochu 248 m2 

b) zabezpečiť osvetlenie celého predmetu výpožičky, 

c) zabezpečiť riadne oplotenie celého predmetu výpožičky, 

avšak to za predpokladu, že výška nákladov v súčte nepresiahne sumu 6000,-€. 

V prípade, ak by výška nákladov presiahla sumu, 6000,-€, bude určený presný rozsah 

spolupráce, tak aby bola dodržaná spoluúčasť mesta na tomto projekte 6000,-€.  

- Vypožičiavateľ je povinný v rámci spolupráce na žiadosť požičiavateľa ako 

organizátora podujatí zúčastniť sa bez nároku na odmenu alebo úhradu nákladov 

určeného podujatia v meste Trenčín a poskytnúť požičiavateľovi súčinnosť najmä 

vypožičaním plochy mobilného rozložiteľného 3x3 basketbalového ihriska a/alebo 

uskutočnením 3x3 basketbalovej exhibície, a to v rozsahu maximálne 2x do roka. 

Požiadavku podľa predchádzajúcej vety je požičiavateľ povinný oznamovať 

vypožičiavateľovi min. 3 mesiace pred plánovaným termínom podujatia 

 

- V rámci spolupráce sa požičiavateľ zároveň zaväzuje zabezpečovať úhrady nákladov 

na energie súvisiacich s prevádzkovaním areálu, ktorých výška sa nezapočíta do 

hodnoty 6000,-€ uvedených vyššie.  

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte  uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 798 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 704 zo dňa 18.11.2020  Trenčiansky 

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 m e n í    

 

s účinnosťou od 18.11.2020 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 704 zo 

dňa 18.11.2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v á l i l o  

 

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, 

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, 
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- 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 :  

 

- 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, 
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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 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.  

 

Zmena sa týka : 

 

- v texte uznesenia v bode 1/ a 2/ zmeniť účinnosť zmluvy nasledovne :  

 

.....na dobu 20 rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia na 

webovom sídle nájomcu v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako 
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dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia nájomcu o začatí 

stavebných prác na predmete nájmu prenajímateľovi,...  

 

Odôvodnenie  k zmene uznesenia: 
    V procese prípravy návrhu  nájomnej zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne požaduje zmeniť účinnosť zmluvy a  schváliť odkladaciu podmienku účinnosti 

zmluvy, ktorá by začala plynúť po doručení oznámenia o začatí stavebných prác. Zmenu 

účinnosti nájomca požaduje  najmä z dôvodu zodpovednosti za mostný objekt od času, kedy 

budú reálne zahájené stavebné práce na výstavbe cyklotrasy. 

  

 

 

  

 

 

U z n e s e n i e  č. 799 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „TN_Trenčín, Admin.Tech.Centrum, FSH, VNK“, na pozemkoch v k.ú. Záblatie, C-

KN parc.č. 1090/33, C-KN parc.č. 818/82, C-KN parc.č. 1090/35, C-KN parc.č. 1090/36, C-

KN parc.č.815/64 a C-KN parc.č.815/63 zapísaných na LV č.1 a LV č. 2247 vo vlastníctve 

Mesta Trenčín v podiele 1/1, v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská 

distribučná, a.s., pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

plánom č. 34125361-255/2020 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 412 m2. 

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

nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 

činnosti a činností uvedených v bode a) a b); 

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 71/2020 vyhotoveným 

Ing. Miroslavom Velkom a predstavuje sumu  3.450,- € 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. realizuje stavbu „TN_Trenčín, 

Admin.Tech.Centrum, FSH, VNK“ v priemyselnom parku a na Ul. Bratislavská. Vzhľadom 

k tomu, že inžinierske siete sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta 

Trenčín, bola dňa 06.03.2018 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien č.3/2018 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.  

V súlade s článkom 5. predmetnej zmluvy, sa budúci oprávnený Západoslovenská 

distribučná, a.s. zaväzuje zriadiť odplatné vecné bremeno na pozemkoch v k.ú. Záblatie. 
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Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe porealizačného zamerania 

inžinierskych sietí, požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 

bremena, pričom rozsah a priebeh vecných je vyznačený geometrickým plánom č. 34125361-

255/2020 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 412 m2.  Účinnosťou riadnej zmluvy 

o zriadení vecného bremena skončí platnosť  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena č. 03/2018 uzatvorená dňa 06.03.2018.   
 
 

 

  

 
 
 

U z n e s e n i e  č. 800 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou 

„NN PRÍPOJKA PRE GARÁŽE, NA ZONGORKE, TRENČÍN“, na pozemkoch v k.ú. 

Trenčín, C-KN parc.č. 2639/4 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5778 m2 a  C-

KN parc.č. 2639/66 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 49 m2, 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. 50391551-189-20 a  vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 49 m2, v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, 

a.s. (Investor: Libor Bielik)  

 

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. 260/2020 

vyhotoveným Ing. Lenkou Ďurechovou  a predstavuje sumu zaokrúhlene  320,- eur. 

 

Odôvodnenie:  

      Libor Bielik ako investor stavby „NN PRÍPOJKA PRE GARÁŽE, NA ZONGORKE, 

TRENČÍN“, požiadal Mesto Trenčín o zriadenie odplatného vecného bremena v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s.. Predmetom zriadenia vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí sú pozemky v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2639/4 zastavaná plocha 

a nádvorie a  C-KN parc.č. 2639/66 zastavaná plocha, zapísané na LV č.1, ako vlastník Mesta 

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

plánom č. 50391551-189-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 49 m2. 
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U z n e s e n i e  č. 801 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena  na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.   žiadateľ MONOLIT Slovakia, s.r.o.  

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „Obytný súbor Halalovka, Trenčín- Juh“, SO 05 Distribučný rozvod NN,  na 

pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín, v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2315/451 (diel 15 

a 16) zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 10938 m2, C-KN parc.č. 2315/452 

(diel 14) zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1914 m2, C-KN parc.č. 2315/622 

(diel 13) zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11851 m2 a C-KN parc.č. 2315/646 

(diel 9, 10, 11 a 12) ostatná plocha o celkovej výmere 2865 m2, pričom rozsah a priebeh 

vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 44566727-079/2020 a vzťahuje sa 

na časť pozemkov o výmere 332 m2, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. 

(žiadateľ MONOLIT Slovakia, s.r.o.)   
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na vyššie 

uvedených  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. 76/2020 vyhotoveným 

Ing. Jánom Brenišinom a  predstavuje sumu 4.331,55 €.   

   

Odôvodnenie: 

      Spoločnosť MONOLIT Slovakia, s.r.o. v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný súbor 

Halalovka, Trenčín – Juh“ požiadala Mesto Trenčín ako vlastníka nehnuteľností dotknutých 

stavebným objektom SO 05 Distribučný rozvod NN,  o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná, a.s.. 

     Predmetom zmluvy o zriadení  vecného bremena je zriadenie a uloženie 

elektroenergetického zariadenia SO 05 Distribučný rozvod NN.   

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 802 

k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín  v prospech Marius Pedersen, a.s.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 
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uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so 

stavbou „Rozšírenie zariadenia pre zhodnocovanie odpadov“, SO-04 Vodovodná prípojka 

a vonkajší vodovod, SO-07 Prípojka NN a SO-08 Vonkajšie rozvody NN. Predmetom zmluvy 

bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch v k.ú. Zlatovce, 

a to C-KN parc.č. 5/6, C-KN parc.č. 20/75, C-KN parc.č. 20/134, C-KN parc.č. 20/137, C-

KN parc.č. 20/29, C-KN parc.č. 20/156 a C-KN parc.č. 20/54, pričom predbežný rozsah 

a priebeh vecného bremena je  vyznačený v pracovnej verzii GP č. 36335924-007-21 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 702 m2.  

Budúci oprávnený z vecného bremena : Marius Pedersen, a.s. 

 

Budúce vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Budúceho povinného ako vlastníka 

zaťaženej  nehnuteľnosti strpieť: 

- zriadenie, uloženie a existenciu inžinierskych sietí SO-04 Vodovodná prípojka 

a vonkajší vodovod, SO-07 Prípojka NN a SO-08 Vonkajšie rozvody NN 

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom  oprávneným 

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:  

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. ako investor stavby „Rozšírenie zariadenia pre 

zhodnocovanie odpadov“, požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na zriadenie, uloženie a existenciu inžinierskych sietí  - SO-04 

Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod, SO-07 Prípojka NN a SO-08 Vonkajšie rozvody 

NN, ktoré sa budú nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Po nadobudnutí 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, investor vyzve budúceho 

povinného z vecného bremena na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Podmienky uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena podliehajú schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne. 

       Ide o pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Zlatovce v lokalite od prevádzky jestvujúcej 

kompostárne, popri útulku pre zvieratá,   smerom ku komunikácii  napájajúcej sa na kruhový 

objazd do priemyselného parku. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 803 

k Návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena č. 27/2019  na zmenu uznesenia MsZ č. 44 bod B) zo dňa 13.02.2019 v znení 

uznesenia  MsZ č. 302 zo dňa 25.09.2019  Služby pre bývanie, s.r.o.      
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

I.  s ch v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

27/2019 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín  ako budúcim povinným z vecného bremena 

a Služby pre bývanie, s.r.o. ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktorého 

predmetom je : 

 

a/  zmena priebehu a rozsahu vecného bremena nasledovne : 

- E-KN parc.č. 3423 (diel 2) ostatná plocha  o výmere 20 m2, C-KN parc.č. 2429/1 

(diel 3) lesný pozemok o výmere 217 m2, C-KN parc.č. 3432/2 (diel 4) zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 2 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 

vyznačený Geometrickým plánom  č. 36335924-017-21 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o celkovej výmere 239 m2 

- C-KN parc.č. 2419/7 ostatná plocha o výmere ostatná plocha o výmere 80 m2, C-KN 

parc.č. 3488/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 a C-KN parc.č. 

2419/11 ostatná plocha o výmere 43 m2, vecné bremeno sa zriaďuje v celom rozsahu,  

 

v prospech Služby pre bývanie, s.r.o.. , s nasledovnými podmienkami : 

 

- výkopové práce nenarušia koreňové systémy stromov na lesných a priľahlých 

pozemkoch a nebudú robené na hrane lesa 

- po ukončení prác bude celý priestor upravený do pôvodného stavu a teplovod nebude 

brániť ani obmedzovať klasické hospodárenie v lese 

- teplovod bude umiestnený v dostatočnej hĺbke a bude chránený pred poškodením 

ťažkou lesnou technikou, používanou pri prácach v lese 

- technické riešenie a uloženie teplovodu musí byť realizované tak, aby v budúcnosti 

umožnilo realizáciu dopravného koridoru – komunikácie kategórie C1 – MO 8,5/50 

uvažovanej na sprístupnenie nového cintorína a s perspektívnym prepojením až do 

obce Soblahov 

 

b/ zmena článku VII bod 1/ nasledovne :  

 

Pôvodné znenie článku : 

     Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

sa uzatvára na dobu do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho 

užívanie plánovanej stavby, najneskôr však do termínu 31.12.2021. 

 

sa nahrádza :  

 

Novým znením článku : 

       Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena sa uzatvára na dobu do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby, najneskôr však do termínu 

31.12.2022. 

 

Ostatné časti a podmienky v zmluve zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie: 

Spoločnosť Služby pre bývanie požiadala Mesto Trenčín o predĺženie termínu 

vyplývajúceho z článku III. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

27/2019, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že 

v procese vybavovania územného rozhodnutia pre stavbu „Teplovodný prepoj Liptovská – 

Východná, DN 300, Trenčín“ a s tým súvisiacich povolení resp. vyjadrení  jednotlivých 

dotknutých orgánov, Štátna ochrana prírody – Správa chránenej krajinnej oblasti Biele 

Karpaty,  požaduje preloženie  trasy teplovodného potrubia v časti Mokraď pri Halalovke. 

Preloženie trasy znamená aj  úpravu projektu, nové územné konanie a následne ostatné 

administratívne úkony.  

      Vzhľadom k tomu, že nová trasa teplovodu je navrhovaná v časti od lávky cez potok 

na Ul. Východnej, cez poľnú cestu pod Halalovkou smerom ku kotolni, MHSL, m.r.o. ako 

správa tejto lokality zaslal k preloženiu trasovania teplovodu kladné stanovisko s vyššie 

uvedenými podmienkami. 

 

Porovnanie časti  pôvodného trasovania (v lokalite MOKRAĎ a pri kotolni)  s novým 

trasovaním    

 

- E-KN parc.č. 3423 pôvodný rozsah vecného bremena 330 m2 sa nahrádza výmerou 20 

m2 

- C-KN parc.č. 3432/2 rozsah vecného bremena predstavuje 2 m2 (nová parcela) 

- C-KN parc.č. 2429/1 rozsah vecného bremena predstavuje 217 m2 (nová parcela) 

- C-KN parc.č. 2419/7 pôvodný rozsah vecného bremena  5 m2 sa nahrádza výmerou    

80 m2  

- C-KN parc.č. 3488/60 pôvodný rozsah vecného bremena 6 m2 sa nahrádza výmerou   

31 m2 

- C-KN parc.č. 2419/11 pôvodný rozsah vecného bremena 23 m2 sa nahrádza výmerou 

43 m2 

Ostatná trasa teplovodu smerujúceho od kotolne na Východnej ulici ku kotolni na Liptovskej 

ulici sa nemení. 

      II.  m e n í  

 

s účinnosťou od 10.03.2021 uznesenie MsZ č. 44 bod B) zo dňa 13.02.2019 v znení 

uznesenia  MsZ.č. 302 bod II. zo dňa 25.09.2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

za splnenia podmienok uvedených v ods. A/ návrhu  na uzatvorenie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 

 

s c h v á l i l o  

 

Zriadenie  bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú  v súvislosti s realizáciou stavby 

„Teplovodný prepoj Liptovská – Východná, DN300, Trenčín“ na pozemkoch v k.ú. Trenčín : 

 

  C-KN parc.č. 2315/349 ostatná plocha o celkovej výmere 10163 m2, C-KN parc.č. 

2315/647 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 711 m2, C-KN parc.č. 

2315/445 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3180 m2, C-KN parc.č. 

2315/451 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10938 m2, C-KN parc.č. 

2315/622 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 11851 m2, C-KN parc.č. 
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2315/455 zastavané plochy a nádvoria o celkovej  výmere 569 m2, C-KN parc.č. 

2315/616 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 64 m2,C-KN parc.č. 

2315/10 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13878 m2, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený Geometrickým plánom č. 36335924-155-18 

a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 1101 m2    

 C-KN parc.č. 2291/3 trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 175 m2, C-KN parc.č. 

2334/5 ostatná plocha o celkovej výmere 522 m2,  C-KN parc.č. 3424 zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 25 m2, C-KN parc.č. 2333/5 trvalý trávnatý 

porast o celkovej výmere 4 m2,   C-KN parc.č. 3488/69 zastavané plochy a nádvoria  

o celkovej výmere 265 m2, C-KN parc.č. 3488/94 zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 23 m2, vecné bremeno sa zriaďuje v celom rozsahu 

 E-KN parc.č. 3423 ostatná plocha o celkovej výmere 1257 m2, C-KN parc.č. 2419/7 

ostatná plocha o celkovej výmere 80 m2 a C-KN parc.č. 3488/60 zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 31 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 

vyznačený Geometrickým plánom č. 36335924-01-19 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 341 m2 

v prospech oprávneného z vecného bremena Služby pre bývanie, s.r.o.  

 

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

nehnuteľnostiach: 

a) Zriadenie a uloženie inžinierskej siete – teplovodu 

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

a akékoľvek stavebné úpravy  

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 

činnosti a činností uvedených v bode a) a b),  a to v rozsahu vymedzenom GP č. 

36335924-155-18, Geometrickým plánom č. 36335924-01-19 a na  ostatné pozemky 

v plnom rozsahu 

Odôvodnenie: 

       Na základe stanoviska FMK zo dňa 24.1.2019 sa zriadenie vecného bremena 

v prospech Služby pre bývanie s.r.o. bude realizovať Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena. Následne po splnení podmienok uvedených v ods A) návrhu bude 

uzatvorená riadna Zmluva o zriadení bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú, 

spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete – teplovodu na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta Trenčín.   

 

Zmena sa týkala : 

- rozšírenia rozsahu vecného bremena o pozemok  C-KN parc.č. 2419/11 o celkovej 

výmere  43 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený GP 

č.36335924-177-19 a vzťahuje sa na časť pozemku o výmere 23 m2, 

- v texte vecného bremena sa dopĺňa v ods. c)  ... a  v rozsahu vymedzenom 

Geometrickým plánom č. 36335924-177-19 
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Odôvodnenie:  

      Dňa 20.6.2019 bola medzi Mestom  Trenčín ako budúcim povinným z vecného 

bremena a Služby pre bývanie ako budúcim oprávneným z vecného bremena uzatvorená 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 27/2019, ktorej predmetom je 

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného 

bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na pozemkoch v k.ú. Trenčín  

a) Zriadenie a uloženie inžinierskej siete – teplovodu 

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

a akékoľvek stavebné úpravy  

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

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 

činnosti a činností uvedených v bode a) a b),  a to v rozsahu vymedzenom GP č. 

36335924-155-18, Geometrickým plánom č. 36335924-01-19 a na  ostatné pozemky 

v plnom rozsahu 

Vzhľadom k tomu, že teplovod bude prechádzať aj cez pozemok C-KN parc.č. 2419/11, 

spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. požiadala o uzatvorenie dodatku k Zmluve o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena č. 27/2019 a to na základe doloženého GP č.36335924-

177-19.  

 

Terajšia zmena sa týka : 

 

zmeny priebehu a rozsahu vecného bremena nasledovne : 

- E-KN parc.č. 3423 (diel 2) ostatná plocha  o výmere 20 m2, C-KN parc.č. 2429/1 

(diel 3) lesný pozemok o výmere 217 m2, C-KN parc.č. 3432/2 (diel 4) zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 2 m2, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je 

vyznačený Geometrickým plánom  č. 36335924-017-21 a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o celkovej výmere 239 m2 

- C-KN parc.č. 2419/7 ostatná plocha o výmere ostatná plocha o výmere 80 m2, C-KN 

parc.č. 3488/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 a C-KN parc.č. 

2419/11 ostatná plocha o výmere 43 m2, vecné bremeno sa zriaďuje v celom 

rozsahu,  

 

v prospech Služby pre bývanie, s.r.o.. , s nasledovnými podmienkami : 

 

- výkopové práce nenarušia koreňové systémy stromov na lesných a priľahlých 

pozemkoch a nebudú robené na hrane lesa 

- po ukončení prác bude celý priestor upravený do pôvodného stavu a teplovod nebude 

brániť ani obmedzovať klasické hospodárenie v lese 

- teplovod bude umiestnený v dostatočnej hĺbke a bude chránený pred poškodením 

ťažkou lesnou technikou, používanou pri prácach v lese 

- technické riešenie a uloženie teplovodu musí byť realizované tak, aby v budúcnosti 

umožnilo realizáciu dopravného koridoru – komunikácie kategórie C1 – MO 8,5/50 

uvažovanej na sprístupnenie nového cintorína a s perspektívnym prepojením až do 

obce Soblahov 

 

Ostatné časti a podmienky v zmluve zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie k zmene uznesenia :  

Spoločnosť Služby pre bývanie požiadala Mesto Trenčín o predĺženie termínu 

vyplývajúceho z článku III. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

27/2019, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že 

v procese vybavovania územného rozhodnutia pre stavbu „Teplovodný prepoj Liptovská – 

Východná, DN 300, Trenčín“ a s tým súvisiacich povolení resp. vyjadrení  jednotlivých 

dotknutých orgánov, Štátna ochrana prírody – Správa chránenej krajinnej oblasti Biele 

Karpaty,  požaduje preloženie  trasy teplovodného potrubia v časti Mokraď pri Halalovke. 

Preloženie trasy znamená aj  úpravu projektu, nové územné konanie a následne ostatné 

administratívne úkony.  

      Vzhľadom k tomu, že nová trasa teplovodu je navrhovaná v časti od lávky cez potok 

na Ul. Východnej, cez poľnú cestu pod Halalovkou smerom ku kotolni, MHSL, m.r.o. ako 

správa tejto lokality zaslal k preloženiu trasovania teplovodu kladné stanovisko s vyššie 

uvedenými podmienkami. 

 

Porovnanie časti  pôvodného trasovania (v lokalite MOKRAĎ a pri kotolni) vyplývajúceho zo 

zmluvy  s novým trasovaním    

 

- E-KN parc.č. 3423 pôvodný rozsah vecného bremena 330 m2 sa nahrádza výmerou 20 

m2 

- C-KN parc.č. 3432/2 rozsah vecného bremena predstavuje 2 m2 (nová parcela) 

- C-KN parc.č. 2429/1 rozsah vecného bremena predstavuje 217 m2 (nová parcela) 

- C-KN parc.č. 2419/7 pôvodný rozsah vecného bremena  5 m2 sa nahrádza výmerou    

80 m2  

- C-KN parc.č. 3488/60 pôvodný rozsah vecného bremena 6 m2 sa nahrádza výmerou   

31 m2 

- C-KN parc.č. 2419/11 pôvodný rozsah vecného bremena 23 m2 sa nahrádza výmerou 

43 m2 

Ostatná trasa teplovodu smerujúceho od kotolne na Východnej ulici ku kotolni na Liptovskej 

ulici sa nemení. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 804 

k Návrhu na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 433 v časti 1/ bod 1.2 a v časti 2/ 

bod 2.2  zo dňa 05.02.2020   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

m e n í  

 

s účinnosťou od 01.01.2021 uznesenie MsZ v Trenčíne č. 433 v časti 1/ bod 1.2 

a v časti 2/ bod 2.2 zo dňa 05.02.2020, ktorým bolo zmenené uznesenie MsZ v Trenčíne č. 

316 zo dňa 25.09.2019, ktorým bolo zmenené uznesenie MsZ č. 315 zo dňa 18.11.2015, 

ktorým MsZ v Trenčíne 
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1.  u r č i l o   

 

1.2 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 

1666, orientačným číslom 16, na ulici gen. Viesta v Trenčíne  pre nájomcu Vieru Meravú na 

dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, 

za cenu regulovaného nájmu 42,56 €/mesiac.  

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

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Odôvodnenie:  

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

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

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

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

obstarať 27 náhradných nájomných bytov, zatiaľ je v rôznom štádiu príprav odkúpenie 13 

náhradných nájomných bytov. 

 

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

mesto určiť maximálnu cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho 

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

% z obstarávacej ceny bytu (v tomto prípade by to bolo 246,71 € mesačne). Po prerokovaní 

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

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

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

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

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

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

Trenčín ako kupujúcim. 

 

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

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

považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

2.  s c h v á l i l o   

 

2.2 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 6  v dome so súpisným číslom 

1666, orientačným číslom 16, na ulici gen. Viesta v Trenčíne  pre nájomcu Vieru Meravú na  

dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, 

za cenu regulovaného nájmu 42,56 €/mesiac.  

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

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 

Celkové ročné nájomné predstavuje .........................................................................510,72 €. 

  

1. zmena sa týkala:  
 

1. zvýšenia ceny regulovaného nájmu zo 42,56 € na 76,53 €/mesiac 
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2. zvýšenia celkového ročného nájomného z 510,72 € na 918,36 € 

 

Odôvodnenie:  
Správca bytového domu doručil dňa 31.07.2019 Mestu Trenčín predpis zálohových 

platieb na predmetný byt, kde sa navýšila položka predpisu fondu opráv zo sumy 36,25 € na 

sumu 45,05 € a pridala sa položka fond opráv – balkóny – úver vo výške 25,17 € a tieto 

položky tvoria skutočný náklad, ktorý mesto uhrádza. Výška regulovaného nájomného je 

určená vo výške 1,00 € + skutočný náklad, ktorý bude mesto za tento byt uhrádzať a na 

základe tejto skutočnosti je potrebné zmeniť uznesenie tak ako je predložené v návrhu. 

V zmysle uznesenia bude vypracovaný dodatok k zmluve o nájme bytu. 

 

2. zmena sa týkala:  
 

1. zvýšenia ceny regulovaného nájmu zo 76,53 € na 79,34 € 

2. zvýšenia celkového ročného nájomného z 918,36 € na 952,08 € 

Odôvodnenie: 

Správca bytového domu doručil dňa 11.12.2019 Mestu Trenčín predpis zálohových 

platieb na predmetný byt platný od 01.01.2020, ktorým navýšili položku správa zo sumy 5,31 

€ na sumu 6,90 € a pridali položku fond – merače vo výške 1,22 € a tieto položky tvoria 

skutočný náklad, ktorý mesto uhrádza. Výška regulovaného nájomného je určená vo výške 

1,00 € + skutočný náklad, ktorý bude mesto za tento byt uhrádzať a na základe tejto 

skutočnosti je potrebné zmeniť uznesenie tak ako je predložené v návrhu. V zmysle uznesenia 

bude vypracovaný dodatok k zmluve o nájme bytu. 

 

3. zmena sa týka:  
 

1. zvýšenia ceny regulovaného nájmu zo 79,34 € na 79,93 € 

2. zvýšenia celkového ročného nájomného z 952,08 € na 959,16 € 

 

Odôvodnenie: 

V bytovom dome s. č. 1666 na ulici gen. Viesta v Trenčíne došlo k dobudovaniu 

balkónov na bytoch, vrátane bytu č. 6. V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správca bytového domu vyčíslil výšku 

fondu opráv prislúchajúcu k balkónu predmetného bytu a doručil dňa 22.01.2021 Mestu 

Trenčín predpis zálohových platieb na predmetný byt platný od 01.01.2021, ktorým pridal do 

zálohových platieb položku fond opráv-balkón, terasa vo výške 0,59 €/mesiac. Táto položka 

tvorí skutočný náklad, ktorý mesto uhrádza. Nakoľko výška regulovaného nájomného je 

určená vo výške 1,00 € + skutočný náklad, ktorý bude mesto za tento byt uhrádzať, je 

potrebné zmeniť uznesenie tak ako je predložené v návrhu. V zmysle uznesenia bude 

vypracovaný dodatok k zmluve o nájme bytu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 805 

k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k niektorým zmluvám o nájme 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín, predmetom ktorých bude zníženie výšky 

nájomného o 50 % na obdobie od 10.03.2021 do 31.12.2021.   
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

A) uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 

Trenčín uzatvorených medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom, ktoré sú uvedené 

v prílohe tohto materiálu, 

 

a predmetom ktorých bude zníženie nájomného o 50 % na obdobie od 10.03.2021 do 

31.12.2021. 

 

B) uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 

Trenčín uzatvorených medzi Mestom Trenčín v zast. prísl. rozpočtovou organizáciou ako 

prenajímateľom, ktoré sú uvedené v prílohe tohto materiálu, 

 

a predmetom ktorých bude zníženie nájomného o 50 % na obdobie od 10.03.2021 do 

31.12.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 806 

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   Veľkomoravská 2839/15.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

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

neskorších  predpisov a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 

s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 

28 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici Veľkomoravská 

v Trenčíne pre nájomcu Milena Gáborová na dobu určitú – 3 roky odo dňa účinnosti zmluvy, 

za cenu regulovaného nájmu 118,34€/mesiac, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 1399 zo dňa 30.05.2018, s tým, že v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. 

z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva 

jedenkrát opakovane uzatvorená, na dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na 

dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že 

jednou z podmienok opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že 

s nájomcom nebola opakovane uzatvorená nájomná zmluva bezprostredne po ukončení 

zmluvy). O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať 

nájomcov minimálne štyri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. 

 

Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po: 

- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a 
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- 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 ..................................................................    1.420,08 €. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 74 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 

2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, ktoré boli nadobudnuté za podpory ŠFRB a dotácie 

z Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá 

opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone          č. 443/2010 Z. z. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou 

zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho 6-mesačného nájomného 

ustanoveného podľa osobitného predpisu. 

 

Uvedený nájomca, 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. 807 

k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme k montovanej obytnej bunke vo vlastníctve 

Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z. n. p.  Kasárenská 

1725/5A.     

 

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 nehnuteľnosti – montovaná 2-izbová obytná bunka č. 

24 v sociálnom zariadení so  súpisným  číslom 1725, orientačným číslom  5A, na ulici  

Kasárenská  v Trenčíne  pre nájomcov Miroslav Kotlár a manželka Mária Kotlárová na  

dobu určitú – odo dňa 01.05.2021 do 30.04.2022, za nájomné vo výške 1,66 € za každý deň 

nájmu, vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa 

19.05.2005 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Odôvodnenie:  

Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme: 

- riadne a včas si platia predpísaný nájom, ale na službách spojených s užívaním 

montovanej obytnej bunky je voči nájomcom evidovaný 18.02.2021 nedoplatok na 

vodnom a stočnom vo výške 124,40€. Voči nájomcovi: Miroslav Kotlár je 

k 25.01.2021 evidovaný nedoplatok na komunálnom odpade vo výške 79,53€. 

Zároveň MHSL m. r. o. eviduje voči nájomcovi: Mária Kotlárová nedoplatok na 

vodnom a stočnom vo výške 1.569,13€, ktorý je vymáhaný exekučne. 

- spĺňajú finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje štvornásobok 

životného minima a 

- neporušili ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme zo dňa 14.05.2020. 

 

V zmysle článku 8 bod 5. VZN č. 14/2008, ak nájomca počas trvania nájomnej zmluvy, ktorá 

má byť opakovane uzatvorená, riadne a včas neplatil nájomné alebo služby  spojené s nájmom 

bytu; nájomca má voči mestu Trenčín evidované nedoplatky na daniach a poplatkoch alebo na 

nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín alebo službách spojených s nájmom bytu vo 

vlastníctve mesta, príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne je oprávnená 

žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy zamietnuť. 

 

 

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

prenájom nehnuteľnosti – montovaná 2-izbová obytná bunka č. 24 v sociálnom zariadení 

so  súpisným  číslom 1725, orientačným číslom  5A, na ulici  Kasárenská  v Trenčíne  pre 

nájomcov Miroslav Kotlár a manželka Mária Kotlárová na  dobu určitú – odo dňa 

01.05.2021 do 30.04.2022, za nájomné vo výške 1,66 € za každý deň nájmu, vypočítané 

v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa 19.05.2005 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................      605,90 €. 
 

Odôvodnenie:  
Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme: 

- riadne a včas si platia predpísaný nájom, ale na službách spojených s užívaním 

montovanej obytnej bunky je voči nájomcom evidovaný 18.02.2021 nedoplatok na 

vodnom a stočnom vo výške 124,40€. Voči nájomcovi: Miroslav Kotlár je 

k 25.01.2021 evidovaný nedoplatok na komunálnom odpade vo výške 79,53€. 

Zároveň MHSL m. r. o. eviduje voči nájomcovi: Mária Kotlárová nedoplatok na 

vodnom a stočnom vo výške 1.569,13€, ktorý je vymáhaný exekučne. 

- spĺňajú finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje štvornásobok 

životného minima a 

- neporušili ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme zo dňa 14.05.2020. 

 

V zmysle článku 8 bod 5. VZN č. 14/2008, ak nájomca počas trvania nájomnej zmluvy, ktorá 

má byť opakovanie uzatvorená, riadne a včas neplatil nájomné alebo služby  spojené 

s nájmom bytu; nájomca má voči mestu Trenčín evidované nedoplatky na daniach 

a poplatkoch alebo na nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín alebo službách spojených 

s nájmom bytu vo vlastníctve mesta, príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

je oprávnená žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy zamietnuť. 
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U z n e s e n i e  č. 808 

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   Halalovka 2345/41.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

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. 

17 v dome so súpisným číslom 2345, orientačným číslom 41, na ulici Halalovka v Trenčíne 

pre nájomcu Peter Minárik na dobu určitú – odo dňa 01.05.2021 do 30.04.2023, za cenu 

regulovaného nájmu 85,61€/mesiac 

 

Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................................    1.027,32 €. 

 

Odôvodnenie:  

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované predĺženie zmluvy o nájme bytu: 

- riadne a včas si neplatí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

K 31.01.2021 je evidovaný nedoplatok vo výške 386,32 €, 

- spĺňa finančné kritérium, t. j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok 

životného minima a 

- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu zo dňa 07.08.2019 

V zmysle článku 8 bod 5. VZN č. 14/2008, ak nájomca počas trvania nájomnej zmluvy, ktorá 

má byť opakovane uzatvorená, riadne neplatil nájomné alebo služby spojené s nájmom bytu, 

príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne je oprávnená žiadosť o opakované 

uzatvorenie nájomnej zmluvy zamietnuť. 

 

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. 809 

k Správe o  kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2020.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

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

 

Správu o kontrolnej činnosti  Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2020. 
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U z n e s e n i e  č. 810 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na 

kalendárny rok.    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo 

školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

                   Príloha  

 

Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   

                                                                v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo 

školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

takto: 

1.V článku 4 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie: 

 

„12.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2012 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 

mesta Trenčín na kalendárny rok, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa    

10. 03. 2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 

2.Príloha č.1 k VZN č. 12/2012 sa nahrádza novým znením: 

 

Príloha č. 1  

 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2021 
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 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 
1344,58 €  x 1183,23 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 
439,05 € x 386,36 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od 

troch rokov“ 
2 497,08 € 2 197,43 € 2 197,43 € 

Dieťa školského klubu detí 

 
548,81 € 482,95 € 482,95 € 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 
164,64 € 144,88 € 144,88 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6 a 8-roč. 

gymnázia 
x 144,88 € 144,88 € 

Žiak v centre voľného času 

 
100,61 € 88,54 € 88,54 € 

 

 

                                                             

                                                                                                Mgr. Richard Rybníček                                                                                   

                                                                              primátor mesta Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 811 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, 

ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 



 72 

             Príloha  

 

Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v spojitosti s § 4 ods. 3 písm. g) tohto zákona a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Článok 2ods. 4 znie: 

„4. Komunálny odpad (ďalej len „KO“)  je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera 

a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, 

odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií 

a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,  

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento 

odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“ 

 

2.Článok 2 pôvodne označený ods. 42 sa mení na novovytvorený ods. 45 

 

3. Článok 2 ods. 42 znie:  

„42. Časť mesta je na účely povinnosti zavedenia triedeného zberu komunálneho odpadu 

biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov  časť mesta Trenčín, na ktorej sa nachádza 

domácnosť s IBV, ktorá čestným prehlásením preukáže, že všetok svoj vzniknutý biologicky 

rozložiteľný odpad skompostuje.“ 

 

4. V článku 2 sa za ods. 42 dopĺňa novovytvorený ods. 43, ktorý znie: 

„43. Bionádoba – je zberná nádoba určená na ukladanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu“ 

5. V článku 2 sa za ods. 43 dopĺňa novovytvorený ods. 44, ktorý znie: 

„Škola alebo školské zariadenie – je výchovno-vzdelávacia inštitúcia vykonávajúca svoju 

činnosť na území mesta Trenčín“ 

 

6. Článok 8 ods. 8 znie:  

„8. Z hľadiska dodržania hygienických zásad v súvislosti so zavedením triedeného zberu 

biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov sa na území mesta stanovuje frekvencia 

vývozu zmesového KO s minimálnou frekvenciou 1 x mesačne.  Frekvencia vývozu 

komunálnych odpadov je vyznačená na zbernej nádobe nálepkou. Vývozy zberných nádob 1x 

za 14 dní sa uskutočňujú v nepárny týždeň, vývozy 1 x mesačne sa uskutočňujú v posledný 

bežný vývozný deň v mesiaci.“ 
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7. Článok 8 ods. 10 znie:  

„10. Pre stanovenie minimálneho počtu zberných nádob na komunálny odpad a intervalu ich 

vývozu pre PO a FOP sa stanovuje: 

 

 a) Druh nádoby   Periodicita vývozu   Stanovený počet poplatníkov 

 120 (110) l   1 x za 14 dní   1 –  2 

 120 (110) l   1 x týždenne    3 – 6 

 120  (110) l   2 x týždenne    7 – 12 

 240 l     1 x týždenne    7 - 12 

 240 l    2 x týždenne    13 - 23 

 1 100 l    1 x týždenne    24 - 30 

 1 100 l    2 x týždenne    31 - 60 

 1 100 l    3 x týždenne    61 – 90 

 

Pre stanovenie minimálneho počtu zberných nádob na komunálny odpad a intervalu ich 

vývozu pre IBV (rodinné domy) a KVB (bytové domy), v ktorých je zavedený zber 

biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynského odpadu sa stanovuje : 

 

b) Druh nádoby   Periodicita vývozu  Stanovený počet poplatníkov 

120 (110) l   1 x za mesačne  1 –  2 

 120 (110) l   1 x za 14 dní   3  -  5 

 120 (110) l   1 x týždenne    6  -  9 

 240 l     1 x týždenne    10 - 16 

 240 l    2 x týždenne    17 - 26 

1 100 l    1 x týždenne    27 - 33 

 1 100 l    2 x týždenne    34 - 63 

 1 100 l    3 x týždenne    64 - 93 

 

 

Stanovenie počtu zberných nádob na komunálny odpad v zmysle písm. b) tohto odseku je 

možné aj pre PO a FOP, ktoré preukážu, že majú zavedený v prevádzke triedený zber 

a v súlade so zákonom o odpadoch likvidujú odpad z predmetu svojej podnikateľskej 

činnosti.“ 

 

 

 

 

8. Článok 15 znie:  

 

„Článok 15 

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými KO 

 

1. Biologicky rozložiteľný KO (ďalej aj ako „BRO“) sa  delí na: 

a) BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „ zelený odpad“– t.j. tráva, 

lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, 

drevná štiepka, a pod. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné 

kompostovanie, 

b) BRO z domácností a reštauračný odpad, ktorého pôvodcom je FOP a PO, ktorá 

prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania, tzv. „kuchynský odpad“– t.j. šupy 

z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, 
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nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 

rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň domácností, pri 

prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania vrátane školských kuchýň, 

stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb i stravovacích zdravotníckych 

zariadení, 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

 

2. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na KO, na iné miesta než je určené 

alebo ho spaľovať. 

 

3. Na likvidáciu BRO obyvatelia mesta prednostne využívajú domáce kompostovanie. 

 

4. Na území mesta je zavedený zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“ a tzv. „kuchynského 

odpadu“, a to prostredníctvom: 

a) 120 l a 240 l bionádob alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých 

rodinných domoch,  

b) 120 l, 240 l a 660 l bionádob vo všetkých bytových domoch, 

 c)     jarného a jesenného upratovania do  špeciálne určených VOK (kampaňový 

sezónny zber), 

 d)    zberných dvorov,  

e)    špeciálnych kompostovateľných 120 l vriec určených na bioodpad. 

 

5.    Domácnosť každého IBV (rodinného domu) je povinná mať zabezpečené triedenie 

BRO, a to buď: 

 a) prostredníctvom hnedej 120 l alebo 240 l zbernej nádoby na BRO, za ktorú sa platí 

poplatok za KO a DSO v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(ďalej len „VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku“), pričom je možné do nej ukladať aj tzv. 

„zelený odpad“ aj tzv. „kuchynský odpad“ alebo 

 b) prostredníctvom vlastného kompostovacieho zásobníku dostatočnej kapacity. 

Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti 

pozemku, na ktorom BRO vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 

1 m² plochy záhrady/pozemku so zeleňou. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať 

nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného 

prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri 

využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť obyvateľa mesta 

doložiť mestu podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací 

zásobník. Uvedené čestné prehlásenie je súčasťou VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku. Povinnosť doložiť čestné prehlásenie nevzniká, ak si fyzická 

osoba v IBV zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto 

skutočnosť mestu platnou zmluvou so subjektom, ktorý tieto práce vykonáva. 

 

6.  Čestným prehlásením o využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka sa obyvateľ 

mesta zaväzuje a berie na vedomie nasledovné skutočnosti, že : 

- bude riadne kompostovať všetok vzniknutý BRO z domácnosti,  

- mesto má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom 

preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely,  

- je zakázané vyhadzovať BRO do zbernej nádoby na KO, nakoľko v zmysle zákona 

o odpadoch je zakázané skládkovanie BRO, 
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- si je vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu 

priestupku v zmysle §115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre  

fyzickú osobu je stanovená do výšky 1.500 €, 

- v prípade, že sa preukáže, že tento nepostupuje v zmysle tohto čestného prehlásenia, 

bude povinný si objednať likvidáciu BRO prostredníctvom bionádoby, 

- čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká 

povinnosť obyvateľa mesta ho aktualizovať do 30 dní od zmeny týchto údajov 

- je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom 

prehlásení. 

 

7. Každý KBV (bytový dom) je povinný mať pri nádobe na KO zavedený triedený zber 

BRO. KBV so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa 

nachádza zeleň, využívajú  bionádobu na ukladanie aj na tzv. “zeleného odpadu“ aj na 

tzv. „kuchynské odpady“. KBV, ktorého obyvatelia sú paušálne platiacimi poplatníkmi, 

je pridelená bionádoba zahrnutá do paušálneho poplatku za KO a DSO. 

8.  Zberné nádoby na BRO v IBV (rodinné domy) sú vyvážané podľa platného 

Harmonogramu vývozu BRO, ktorý je uverejňovaný aktuálne na webovej stránke mesta 

www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo k dispozícii  v tlačenej forme na Klientskom 

centre MsÚ. Zbernú nádobu na BRO treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne 

prístupnom mieste od 6.00 hod. Zberné nádoby na BRO v KBV sú vyvážané minimálne 

1 x týždenne, resp. podľa naplnenosti. 

 

9.   Náklady na nakladanie s BRO sú súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO.  

 

10.  Doplnkovou službou pre triedenie BRO, ktorá nenahrádza domácnosti zvolený systém 

triedenia BRO počas celého roku, je možnosť odvozu BRO v kompostovateľných 120 

l vreciach označených nálepkou „Marius Pedersen“ určených výlučne na BRO. Je 

možné ich zakúpiť v Klientskom centre MsÚ. Na vývoz môžu byť vyložené len 

v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu BRO na danej ulici, ak sa na ulici nejaké 

bionádoby nachádzajú. V cene jedného vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz 

a uloženie odpadu na kompostáreň. Keďže ide o kompostovateľné vrecia, trvanlivosť 

tohto vreca sa uvádza 90 dní. 

 

11. Všetky BRO, ktoré vznikli na území mesta, budú zhodnocované v kompostárni.“ 

 

 

 

 

9. Článok 16znie:  

„Článok 16 

Školské zbery 

 

1. Školy a školské zariadenia vykonávajúce školský zber, sú povinné do konca mesiaca 

nasledujúceho po ukončení štvrťroka, v ktorom vykonali školský zber, oznamovať 

mestu a OZV množstvo vyzbieraného odpadu, druh (kód) odpadu podľa Katalógu 

odpadov, kód zhodnotenia odpadov podľa Prílohy č. 1 zákona o odpadoch a 

zhodnotiteľa odpadu. 

2. Táto povinnosť sa nevzťahuje na školy a školské zariadenia, ktoré odovzdali odpad zo 

školského zberu spoločnosti, s ktorou má mesto uzavretú zmluvu v súlade s § 81 ods. 

13 zákona o odpadoch.“ 

http://www.trencin.sk/
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10. Článok 26 ods. 10 písm. c) znie:  

„c) biologicky rozložiteľný odpad  

- je možné odovzdávať len drevnú hmotu (konáre, orezy stromov), príp. bioodpad 

z úprav krov a živých plotov 

- nie je dovolené dovážať biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté 

zvieratá alebo ich  zvyšky, korene a koreňové baly a pokosenú trávu a lístie, ktoré 

je domácnosť povinná skompostovať v zmysle tohto VZN, 

- v prípade dovozu drevnej hmoty (konáre, oriezky stromov) musí byť táto 

prispôsobená vytvoreným podmienkam, čo znamená, že konáre majú byť 

dostatočne porezané tak, aby ich bolo možné uložiť do  zbernej nádoby 

- rozmery a hmotnosť majú vyhovovať bezproblémovej manipulácii, 

- v prípade väčšieho množstva BRO môže byť poplatník vyzvaný, aby tento odpad 

odviezol na kompostáreň, 

- je umiestňovaný do otvoreného kontajnera.„ 

 

11. V článku 29 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:  

„5. VZN mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 7/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 10.03.2021 uznesením č. 

.................. a nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček 

                 primátor mesta  

 

 

 

 

 
 

 

U z n e s e n i e  č. 812 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým 

fondom vo vlastníctve 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, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov, podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Trenčín  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008  Zásady hospodárenia s bytovým 

fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V článku 2 ods. 4 znie: 

 

„4. Ubytovacím zariadením objekt, priestor, alebo plocha, kde sa verejnosti poskytuje za 

úhradu prechodné ubytovanie a služby.5/ Na účely tohto VZN sa ubytovacím zariadením 

rozumie aj montovaná obytná bunka.“ 

 

2. V článku 2 sa za odsek 5 dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

 

„6. Pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, nájomný byt, byt osobitného určenia a ubytovacie 

zariadenie sa v časti druhej tohto VZN spoločne označujú ako „nájomný byt“ alebo „byt“.“ 

 

3. V článku 3 ods. 4 písm. a) druhá a tretia odrážka znie: 

 

„-či je alebo nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, 

 -či niektorý z členov z domácnosti, ktorý je zahrnutý v žiadosti o prenájom nájomného bytu, 

ktorý sa v prípade pridelenia bytu do bytu nasťahuje, je alebo nie je vlastníkom alebo 

spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti určenej na bývanie,“ 

 

4. V článku 3 ods. 4 písm. b) znie: 

 

„b) v prípade, ak je žiadateľ alebo niektorý z členov domácnosti zahrnutý v žiadosti 

o prenájom nájomného bytu, ktorý sa v prípade pridelenia bytu do bytu nasťahuje, 

vlastníkom alebo spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, informácie 

týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je žiadateľ alebo niektorý z členov domácnosti 

vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a to najmä opis stavu nehnuteľnosti 

a fotodokumentáciu stavu nehnuteľnosti,“ 

 

5. V článku 3 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa spojenie „alebo ubytovanie“. 

 

6. V článku 4 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa spojenie „byt osobitného určenia a  ubytovanie v 

ubytovacom zariadení“. 
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7. V článku 4 ods. 2 písm. b) sa za slová „v Zákone o dotáciách rozvoj bývania“  vkladá 

bodkočiarka a text „to neplatí pre žiadateľov podľa článku 7 ods. 3 tohto VZN, ktorí toto 

kritérium nemusia spĺňať,“ 

 

8. V článku 4 ods. 3 písm. a) znie: 

 

„a)  je vlastníkom alebo spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, alebo“ 

 

9. V článku 4 ods. 3 a v článku 4 ods. 4 sa vypúšťa spojenie „alebo ubytovanie“. 

 

 

10. V článku 5 ods. 1 sa vypúšťa spojenie „bytov osobitného určenia a ubytovania v 

ubytovacom zariadení“. 

 

11. V článku 5 ods. 1 písm. f) znie: 

„f) nevhodnosť iného bytu z hľadiska škodlivého vplyvu na zdravie, potvrdená právoplatným 

rozhodnutím orgánu štátnej správy“ 

 

12. V článku 7 sa za ods. 2 dopĺňa nový ods. 3 a 4, ktoré znejú: 

 

„3. Vlastník je zároveň oprávnený prenajať nájomný byt z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa podľa osobitného predpisu 8/. Oprávnenými osobami a dôvodmi osobitného zreteľa sa 

na tieto účely rozumejú: 

 

a) osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom sú ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 

svoje problémy a to: 

- z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

- pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

- z dôvodu, že dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, 

- pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných 

fyzických osôb, 

- z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, 

 

b) zamestnanci Mesta Trenčín (vrátane príslušníkov MsP v Trenčíne), zamestnanci mestských 

rozpočtových organizácií mesta Trenčín, zamestnanci škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, ktorým je z dôvodu potreby zabezpečenia 

efektívneho plnenia pracovných úloh zamestnancov pre mesto Trenčín alebo pre ním zriadené 

subjekty v sídle zamestnávateľa nevyhnutné zabezpečiť bývanie.  

 

c) osoby s potenciálom podporiť strategický zámer iniciovať impulzy pre budovanie 

znalostnej ekonomiky v meste Trenčín, ktorým sa poskytuje nájomné bývanie s cieľom 

podporiť príchod a zotrvanie vysoko kvalifikovaných zamestnancov v meste Trenčín, a to: 

 

- študenti doktorandského štúdia v dennej forme, 

- absolventi vysokoškolského štúdia (za predpokladu podania žiadosti o prenájom nájomného 

bytu do dvoch rokov po ukončení štúdia), 

- výskumní pracovníci pôsobiaci na vysokej škole, vedecko-výskumnej inštitúcii alebo 

etablovanom oddelení aplikovaného výskumu. 
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4. Príjem žiadateľa podľa článku 7 ods. 3 tohto VZN nemusí spĺňať kritériá podľa článku 4 

ods. 2 písm. b) tohto VZN (t. j. príjem žiadateľa môže presahovať výšku stanovenú v § 22 

Zákona o dotáciách na rozvoj bývania). Povinnosť žiadateľa splniť ostatné kritériá stanovené 

v článku 4 ods. 2 tohto VZN tým nie je dotknutá.“ 

 

13. V článku 8 sa v ods. 3 sa pôvodná poznámka pod čiarou č. 8/ označuje ako poznámka pod 

čiarou č. 9/. 

 

14. V článku 8 sa za ods. 6 dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie: 

 

„7. Nájomcovi, ktorému bol prenajatý nájomný byt z dôvodov podľa článku 7 ods. 3 tohto 

VZN nevzniká právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.“ 

 

15. V článku 11 sa vypúšťa ods. 3 vrátane poznámky pod čiarou č. 9/.. 

 

16. V článku 11 sa pôvodné ods. 4. a 5., označujú ako ods. 3. a 4.  

 

17. V článku 12 ods. 6 znie: 

 

„6. Vlastník umožní kupujúcemu užívanie kupovaného voľného bytu za odplatu odo dňa 

doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva príslušným okresným úradom, 

odborom katastrálnym predávajúcemu.“ 

 

18. V článku 13 v ods. 2 sa dopĺňa poznámka pod čiarou č. 11/, ktorá znie: 

 

„11/ § 17 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“ 

 

 

19. V článku 13 ods. 3 znie: 

 

„3. V dohodnutej cene je obsiahnutá okrem ceny bytu alebo pozemku cena príslušenstva, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlého 

pozemku.“ 

 

20. V článku 13 ods. 7 znie: 

 

„7. Prípravu a vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, 

podielu na pozemku pod bytom  a nebytovým priestorom v dome zabezpečuje príslušný útvar 

mesta v zmysle platných právnych predpisov v čase jej uzatvárania. 

a)  podmienkou uzavretia zmluvy s právnickou osobou je jej registrácia v obchodnom registri 

alebo v registri príslušného orgánu štátnej správy, 

b)  v zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, podielu na pozemku pod 

bytom a nebytovým priestorom v dome sa okrem predpísaných náležitostí uvedú: 

-    sankcie za nedodržanie termínu úhrady splátok v súlade s príslušným právnym predpisom, 

-    uvedený prevod nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom v súlade s § 9 ods. 2 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

-  oslobodenie predávajúceho od úhrady správnych poplatkov za podaný návrh na zápis 

zriadenia vecného bremena v prospech mesta alebo štátu /kryty CO/, 
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-  povinnosť kupujúceho pri odkupovaní bytu alebo nebytového priestoru alebo dokupovaní 

podielu na pozemku pod bytom alebo nebytovým priestorom, uhradiť správny poplatok za 

podaný návrh do katastra  nehnuteľností, 

-   poskytnuté zľavy z ceny bytu a spôsob ich poskytnutia.“ 

 

21. V článku 13 sa vypúšťa ods. 9. 

 

22. V článku 13 sa pôvodné ods. 10. a 11. označujú ako ods. 9. a 10. 

 

23. V článku 14 sa za ods. 11 dopĺňa nový ods. 12., ktorý znie: 

 

„12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým 

fondom vo vlastníctve mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

dňa 10.03.2021 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Trenčín.“ 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček  

     primátor mesta 

 

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte  uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 813 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a 

úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

           Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za 

poskytované sociálne služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 

 

 

             Príloha 

 

Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
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zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

                                   

v y d á v a  

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.  4/2021,  

ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne  záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016  

o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín 

 

 

VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 1 ods. 2 písm. d) sa dopĺňa nový bod 2, ktorý znie: 

„2.pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“ 

 

2. V čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno  j), ktoré znie: 

„j) pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa“ 

 

3. V čl. 6 ods.1 znie:  

„1. Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  ako poskytovateľ sociálnej služby  poskytujú  

na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby tieto druhy sociálnych služieb: 

sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v zariadení opatrovateľskej 

služby,  opatrovateľskú službu a  odľahčovaciu službu, sociálne služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, sociálnu službu pomoci pri osobnej 

starostlivosti o dieťa a dovoz obedov.“ 

 

4. Do textu VZN sa dopĺňa nový článok 24e, ktorý znie: 

 

 

Článok 24e 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická 

osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny 

a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa zákona 

č. 305/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.  

 

2. V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa  

a) poskytujú  

- bežné úkony starostlivosti o dieťa 

- pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

- výchova 

       b) zabezpečuje záujmovú činnosť. 
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3. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je možné poskytnúť najmä 

z nasledovných dôvodov: 

a) choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej   starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo 

úmrtie jedného z rodičov, 

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac 

detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku 

najmladších detí. 

 

4. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku alebo do šiestich 

rokov veku, ak sa jedná o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.  

 

5. Podmienky poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, rozsah, výšku a spôsob 

úhrady upravuje zmluva o poskytovaní tejto služby. 

 

6. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje maximálne 7,5 hod. denne  

prostredníctvom opatrovateľa detí, ktorý je zamestnanec SSmT.  

 

7. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovanej služby v danom mesiaci.  

 

8. Prijímateľ pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa je povinný platiť určenú sumu 

bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom hotovosti  

poskytovateľa sociálnej služby do 20. Dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po 

mesiaci, v ktorom  v ktorom bola služba poskytnutá. 

 

9. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je uvedená v prílohe č. 8 

tohto VZN. 

 

 

5. V čl. 26 sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:  

„9.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne  záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016  o sociálnych 

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín bolo schválené uznesením č.       na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.03.2021 a nadobúda účinnosť 01.04.2021.“ 

 

 

6. Do textu VZN sa dopĺňa nová Príloha č. 8   k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a 

úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, ktorá znie:  

 

 

 Príloha č. 8 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  
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Časové 

pásmo  
Čas poskytovania sociálnej  služby  

Merná jednotka  

  

Sadzba  

€  

I.  07.00-22.00 hod.  Hodina  2,00 

II.  22.00-07.00 hod.  Hodina  3,00 

 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček          

primátor mesta 

  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 814 

k Návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. 

Piaristická č. 42, Trenčín.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu č. 15  Zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 

s účinnosťou od 01.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 815 

k Návrhu na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 

 

 

             Príloha  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 30f ods. 2 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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schvaľuje 

 

novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Za článok 12 sa dopĺňa nový článok 13, ktorý znie: 

 

 

„Článok 13 

Osobitné ustanovenie počas trvania krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 

 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je možné v súlade s § 30 f ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia 

primátora, alebo v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 

realizovať zasadnutie MsZ aj online formou videokonferencie prostredníctvom vybraných 

technologických komunikačných prostriedkov, t. j. bez nutnosti fyzickej prítomnosti 

poslancov v rokovacej miestnosti (ďalej v tomto článku ako „online zasadnutie MsZ“).  

V prípade, ak sa poslanec nemôže zúčastniť online zasadnutia MsZ pripojením mimo 

priestorov MsÚ (napr. z dôvodu, ak nemá k dispozícii technické vybavenie potrebné 

k účasti na online zasadnutí MsZ), umožní sa poslancovi  absolvovať online zasadnutie 

MsZ v priestoroch MsÚ v Trenčíne prostredníctvom technických prostriedkov, ktoré mu 

zabezpečí MsÚ. Ak sa zasadnutie MsZ má konať online, bude poslancom MsZ najneskôr 

spoločne s pozvánkou na online zasadnutie MsZ zaslaný elektronickou poštou aj odkaz – 

link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný technologický prostriedok na online 

zasadnutie MsZ.  

 

2. Online zasadnutie MsZ možno uskutočniť: 

 

a) formou videokonferencie prostredníctvom vybraného technologického komunikačného 

prostriedku bez použitia špeciálneho on-line hlasovacieho systému, alebo 

b) formou videokonferencie prostredníctvom vybraného technologického komunikačného 

prostriedku s použitím špeciálneho on-line hlasovacieho systému, ktorý bude 

poslancom nainštalovaný do príslušných zariadení zamestnancom MsÚ zodpovedným 

za uskutočňovanie a chod online zasadnutí MsZ. 

 

3. Za prítomného na online zasadnutí MsZ sa považuje osoba pripojená prostredníctvom 

vybraného technologického komunikačného prostriedku na online zasadnutie MsZ a to 

vrátane funkčného zvukového a obrazového pripojenia, z ktorého bude zrejmá fyzická 

prítomnosť poslanca na online zasadnutí. Online zasadnutie MsZ sa považuje za 

uznášaniaschopné, ak je na online zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov MsZ.  

 

4. O vystúpenie na online zasadnutí MsZ môžu obvyklým spôsobom požiadať osoby uvedené 

v článku 9 ods. 15. rokovacieho poriadku. Ak MsZ schváli vystúpenie žiadateľa o 

vystúpenie na online zasadnutí MsZ, zamestnanec MsÚ zodpovedný za uskutočňovanie 

a chod online zasadnutí MsZ zašle žiadateľovi o vystúpenie po schválení jeho vystúpenia 

na online zasadnutí MsZ vopred mailom odkaz – link určený k internetovému pripojeniu 
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cez vybraný technologický prostriedok na online zasadnutie MsZ a umožní tejto osobe 

vystúpiť na online zasadnutí MsZ výlučne na čas určený týmto rokovacím poriadkom na 

vystúpenie. Ak sa osoby podľa tohto ods. nemôžu zúčastniť online zasadnutia MsZ 

pripojením mimo priestorov MsÚ (napr. z dôvodu, ak nemajú k dispozícii technické 

vybavenie potrebné k účasti na online zasadnutí MsZ), umožní sa týmto osobám za 

predpokladu priaznivej epidemiologickej situácie absolvovať vystúpenie na online 

zasadnutí MsZ v priestoroch MsÚ v Trenčíne prostredníctvom technických prostriedkov, 

ktoré im zabezpečí MsÚ. V prípade, ak sa žiadateľ o vystúpenie nepripojí na online 

zasadnutie MsZ v čase začatia prerokúvania príslušného bodu určeného na jeho 

vystúpenie, bude sa takéto konanie považovať za odmietnutie vystúpenia na online 

zasadnutí MsZ zo strany žiadateľa o vystúpenie.    

 

5. Hlasovanie na online zasadnutí MsZ sa uskutočňuje: 

 

a) v prípade online zasadnutia MsZ uskutočňovaného podľa článku 13 ods. 2 písm. a) 

rokovacieho poriadku: 

- prostredníctvom hárkov s nápismi „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“, z ktorých 

bude vizuálne zrejmá vôľa poslanca pri hlasovaní. Hárok vyjadrujúci vôľu hlasovať 

poslanec viditeľne podrží až do momentu, kedy predsedajúci hlasovanie ukončí. 

V prípade, ak poslanec viditeľne neprejaví svoju vôľu podržaním príslušného 

hárku, má sa za to, že nehlasoval. Sčítavanie hlasov zabezpečujú vopred určení 

skrutátori; alebo  

- prostredníctvom funkcionality „zdvihnutie ruky“ vybraného technologického 

komunikačného prostriedku. Hlasovanie sa uskutoční tak, že predsedajúci ústne 

vyzve poslancov slovnými spojeniami: 

„KTO JE ZA NÁVRH“ 

„KTO JE PROTI NÁVRHU“ 

„KTO SA ZDRŽAL HLASOVANIA“. 

Hlasovania budú prebiehať v poradí „KTO JE ZA NÁVRH“, „KTO JE PROTI 

NÁVRHU“, „KTO SA ZDRŽAL HLASOVANIA“ s tým, že dĺžka každého 

z týchto troch hlasovaní bude 10 sekúnd. Vždy po ukončení jednotlivého 

hlasovania sa poslanci, ktorí boli prihlásení, odhlásia.  

  

Poslanec bezprostredne po zaznení príslušnej možnosti, za ktorú chce hlasovať, 

označením funkcionality „zdvihnutie ruky“ vyjadruje vôľu hlasovať za tú 

konkrétnu možnosť. V prípade, ak poslanec funkcionalitou „zdvihnutie ruky“ 

neoznačí žiadnu z vyššie uvedených možností, má sa za to, že nehlasoval.  

 

Konkrétny spôsob hlasovania podľa článku 13 ods. 5 písm. a) rokovacieho poriadku 

navrhne predsedajúci vždy po začatí online zasadnutia MsZ, pričom o tomto návrhu dá 

hlasovať. 

 

b) v prípade online zasadnutia MsZ uskutočňovaného podľa článku 13 ods. 2 písm. b) 

rokovacieho poriadku prostredníctvom špeciálneho on-line hlasovacieho systému.  

V prípade poruchy špeciálneho on-line hlasovacieho systému sa hlasuje niektorým zo 

spôsobov podľa článku 13 ods. 5 písm. a) tohto rokovacieho poriadku. V takom 

prípade konkrétny spôsob hlasovania podľa článku 13 ods. 5 písm. a) rokovacieho 

poriadku navrhne predsedajúci, pričom o tomto návrhu dá hlasovať. 
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Pre účely hlasovania na online zasadnutí MsZ podľa tohto ods. nie je možné uskutočniť tajné 

hlasovanie. 

 

6. V prípade online zasadnutia MsZ uskutočňovaného podľa článku 13 ods. 2 písm. a) 

rokovacieho poriadku predsedajúci udeľuje slovo poslancom, ktorí sa prihlasujú do 

diskusie cez CHAT napísaním „hlásim sa“ s dodatkom o aký príspevok sa jedná (diskusný 

príspevok alebo faktická poznámka resp. skratkami DP/FP). Predsedajúci udelí slovo 

podľa poradia prihlásených. V prípade online zasadnutia MsZ uskutočňovaného podľa 

článku 13 ods. 2 písm. b) sa poslanci prihlasujú do diskusie pomocou špeciálneho online 

hlasovacieho zariadenia.  Ak nie je počas diskusie špeciálne online hlasovacie zariadenie 

funkčné, poslanci sa prihlasujú do diskusie cez CHAT napísaním „hlásim sa“ s dodatkom 

o aký príspevok sa jedná (diskusný príspevok alebo faktická poznámka resp. skratkami 

DP/FP) a predsedajúci udelí slovo podľa poradia prihlásených.  

 

7. Poslanci, ktorým nie je udelené slovo, majú stlmený zvuk z dôvodu zabezpečenia 

plynulosti a zrozumiteľnosti videokonferencie. Poslanec si sám zvuk nespúšťa, bude mu 

udelené slovo od predsedajúceho. Po dokončení svojho vystúpenia podľa predchádzajúcej 

vety, si vystupujúci stlmí zvuk, to neplatí ak uplynul časový limit na vystúpenie, v takom 

prípade stlmí zvuk vystupujúcemu, ktorému bolo udelené slovo, predsedajúci. 

  

8. V prípade vzniku akejkoľvek technickej poruchy spôsobujúcej nemožnosť poslanca byť 

prítomný na online zasadnutí MsZ/hlasovať, sú poslanci povinní bezodkladne oznamovať 

tieto skutočnosti telefonicky zamestnancovi MsÚ zodpovednému za uskutočňovanie 

a chod online zasadnutí MsZ. V prípade vzniku takejto poruchy, ktorá nebude odstránená 

do 5 min. od nahlásenia poslancom, predsedajúci  vyhlási prestávku najviac na 60 minút a 

v prípade, ak do 15 minút po vyhlásení prestávky nedôjde k sfunkčneniu pripojenia 

konkrétneho poslanca na online zasadnutie MsZ, môže sa poslanec do ukončenia prestávky 

za účelom opätovného pripojenia sa na online zasadnutie MsZ dostaviť osobne na MsÚ v 

Trenčíne, kde mu budú poskytnuté všetky technické prostriedky za účelom účasti na online 

zasadnutí MsZ, v opačnom prípade sa bude poslanec považovať za neprítomného 

a v online zasadnutí MsZ sa bude pokračovať bez jeho účasti za splnenia podmienky 

uznášaniaschopnosti MsZ.  

 

9. Z rokovania online zasadnutia MsZ podľa tohto článku obec sa vyhotovuje obrazovo-

zvukový záznam, ktorý bude do 48 hodín po ukončení rokovania zverejnený na webovom 

sídle, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta a 

na webovom sídle mesta. Obrazovo-zvukový podľa predchádzajúcej vety mesto 

komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. 

 

10. Online zasadnutie MsZ sa môže uskutočniť ako riadne, aj ako mimoriadne zasadnutie 

MsZ. Na online zasadnutie MsZ a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia 

tohto rokovacieho poriadku.“ 

 

 

2. Pôvodné článku 13, 14, 15 sa označujú ako články 14,15, 16. 

 

13. V článku 16 sa dopĺňa nový ods.12, ktorý znie: 
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„12. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.03.2021, uznesením č. ... a nadobúda účinnosť 

dňom schválenia“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

U z n e s e n i e  č. 816 

k Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 758 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa 

vyhlásila voľba  hlavného kontrolóra mesta.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

r u š í   

 

s účinnosťou od 10.03.2021 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 758  zo 

dňa 16.12.2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

1. v y h l a s i l o 

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň, kedy sa v roku 2021 uskutoční prvé riadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 

 

2. u r č i l o 

 

a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín: 

- kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä : 

- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 

údaje (e-mail, telefónne číslo), 

c) ostatné náležitosti:  

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1)  

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu 

o  dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný životopis, 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín zašlú alebo doručia svoje písomné 

prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do 15.00 h do podateľne Mesta Trenčín - 

Mestského úradu v Trenčíne, Mierové nám. č 2, 911 64 Trenčín. 
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3. s c h v á l i l o 

 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

a) tajným hlasovaním, 

b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra.  

 

4. s c h v á l i l o 

 

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v trvaní 5 minút. 

Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

 

5. u r č i l o 

 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok 

 

6. s p l n o m o c n i l o 

 

primátora Mesta Trenčín vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí 

doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

 

7. ž i a d a l o 

 

prednostu mestského úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne do 

21.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 817 

k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 z 1.7.2020 

v časti písm. B) týkajúceho sa schválenia Zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú 

zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej 

autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č.  686, zo dňa 23.09.2020.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia č. č. 622 z 1.7.2020 v časti písm. B) týkajúceho sa schválenia 

Zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: 

„Obstaranie  dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre 

mesto Trenčín“ v  znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 686, zo dňa 



 89 

23.09.2020   v   to tak,   že suma :   „53 700 000,00  EUR  bez  DPH“  sa  nahrádza sumou 

„41 306 000,00 EUR bez DPH“, a text  „výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy na 

dobu určitú 10 rokov , s opciou na 3 roky“ sa  nahrádza textom „ výsledkom ktorej bude 

uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 10 rokov bez   opcie.“ 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 818 

k Návrhu v zámeru použiť priame rokovacie konanie v zákazke na poskytnutie  služby 

„ Doručovanie  vybraných elektronických  úradných dokumentov“. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zámer použiť priame   rokovacie  konanie - zákazku na poskytnutie služby poskytnutie 

služieb„ Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov“ s predpokladanou 

hodnotou  zákazky max. do 348 424,10 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín a výsledkom 

ktorej bude  uzavretie Rámcovej dohody na poskytnutie služby. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 819 

k Návrhu na schválenie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt 

„Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ v rámci programu Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2020/001 

vyhlásenej dňa 31.12.2020.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

A. 

 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt 

„Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 

s výhľadom do roku 2040, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom 



 90 

príspevky z fondu sa poskytujú  max. do 50% z celkových oprávnených výdavkov 

z rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky 1.500.000 EUR 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

B. 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 2.500.000 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto 

Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo, s tým, že 

zmluva bude uzavretá s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi Mestom 

Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá 

účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti 

 Mesta Trenčín  s tým, že ak nebude do  31.03.2022 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí 

príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak zmluva o dielo 

zanikne. 

V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle 

podanej žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok vo výške menej ako 

1.100.000,-€, tak zmluva zaniká, nakoľko nižší finančný príspevok neumožňuje realizovať 

ucelenú a funkčnú časť diela.  

V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle 

podanej žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok vo výške rovnej 

alebo viac ako 1.100.000,-€, tak sa bude realizovať len časť diela v rozsahu určenom mestom, 

v závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená 

a funkčná časť diela.  

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 820 

k Návrhu na schválenie strategického dokumentu  „Stratégia nielen pre kultúrne a 

kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040“.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

strategický dokument  „Stratégia nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta 

Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040“ v zmysle predloženého návrhu. 
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U z n e s e n i e  č. 821 

k Návrhu na schválenie strategického dokumentu „Stratégia implementácie SMART 

technológií v Meste Trenčín“ so zameraním na Moderné technológie.      

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Stratégiu implementácie SMART technológií v Meste Trenčín v zmysle predloženého 

návrhu,  ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
 

 
 

Stratégia implementácie SMART technológií  

v Meste Trenčín 
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1 Strategický dokument inteligentného mesta 

Dokument „Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín“ definuje základné rámce 

rozvoja mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné technológie, 

predovšetkým v oblasti SMART technológií a riešení.  

Téma Smart City je v rámci tohoto dokumentu chápaná ako súčasť širšieho strategického plánovania 

a rozvoja mesta. Zmyslom Koncepcie Smart city je vytvoriť prostredie, ktoré prinesie občanom mesta 

možnosť profitovať zo zavádzania sofistikovaných moderných prístupov, postupov a technológií, 

ktoré sa navzájom synergicky dopĺňajú a prekračujú význam jednej oblasti (doprava, energetika, 

životné prostredie a i.). 

Koncepcia Smart City je vypracovaná na dobu 5 rokov s tým, že je odporúčané na záver každého roka 

jej platnosti vykonať aktualizáciu nastavenia jednotlivých cieľov, vykonať ich vyhodnotenie a prípadne 

formulovať nový spôsob implementácie navrhnutých opatrení (akčný plán). 

Koncepcia ako celok, rovnako tak i jednotlivé navrhnuté riešenia, majú iba odporúčací charakter a nie 

sú pre samosprávu mesta nijako záväzné. Ambíciou celej koncepcie je poskytnúť samospráve mesta 

návod, smer, podporné argumenty, informácie a podklady pre príslušné politické rozhodnutia 

smerujúce k voľbe spôsobov a foriem (projektov, "chytrých riešení") rozvoja mesta. 

Dokument analyzuje podmienky a definuje prístup mesta k rozvoju svojho územia s využitím 

konceptu Smart City v jeho širšom ponímaní (kedy moderné technológie v spojení s ľudským a 

sociálnym kapitálom a širšou hospodárskou politikou štátu dokážu úspešne pôsobiť na rozvoj mesta a 

jeho fungovanie). Dokument vytvára strategický dokument v tejto tematike na úrovni mesta. 

 

1.2 Štruktúra Stratégie implementácie SMART technológií v Meste Trenčín 

Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín, ako strednodobý programový 

dokument poskytuje organizovaný pohľad na súčasný stav záujmového územia z pohľadu IoT 

infraštruktúry. Strategický dokument je rozdelený do viacerých častí, z ktorých prvou je komplexná 

analýza územia z pohľadu relevantnej infraštruktúry a podmienok územia vplývajúcich na možný 

rozvoj IoT infraštruktúry v budúcnosti. Základná charakteristika územia vychádza zo strategického 

dokumentu Program hospodárskeho rozvoja asociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 –2022. 

Výsledky komplexnej analýzy územia boli následne zapracované do SWOT analýzy, ktorá predstavuje 

ďalšiu analytickú etapu hodnotenia územia. V porovnaní s komplexnou analýzou územia je SWOT 

analýza jednoduchšia, výstižnejšia a zameriava sa na podstatné znaky územia. 

Na základe informácií zozbieraných a analyzovaných v priebehu predchádzajúcich krokov bol 

následne vytvorený strom problémov, ktorý špecifikuje hlavné problémové oblasti. Tieto oblasti boli 

ústrednými bodmi ďalšieho zamerania procesu strategického plánovania, v súvislosti s ktorým boli 

sformulované jednotlivé opatrenia, ktoré majú za úlohu dané problémy riešiť alebo ich v čo 

najprijateľnejšej miere eliminovať. 

Prvým krokom medzi fázou analýz a samotnou strategickou časťou bolo definovanie strategickej vízie 

územia, ktorá charakterizuje všeobecnú orientáciu komunity mesta do budúcnosti. Strategická vízia 

teda popisuje ideálnu situáciu, ktorá by mala nastať po zrealizovaní a naplnení špecifikovaných 

strategických cieľov. 

Na strategickú víziu budúcnosti záujmového územia úzko nadväzujú strategické a špecifické ciele 

predstavujúce oblasti, do ktorých by sa malo v budúcnosti za účelom rozvoja územia v najväčšej 

miere koncentrovať úsilie, čas a finančné zdroje. Špecifikácia týchto cieľov je podložená analýzami a 

informáciami z predchádzajúcich analytických krokov. 
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Graf č. 1 Štruktúra stratégie implementácie SMART technológií v Meste Trenčín 
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Záver strategickej časti dokumentu tvorí súbor opatrení a priorít, ktoré predstavujú konkrétne návrhy 

na riešenie problémov špecifikovaných v predchádzajúcich analýzach. Samotný rozvoj sledovaného 

územia, ktorý je hlavným cieľom spracovávania Stratégia implementácie SMART technológií v Meste 

Trenčí, vo veľkej miere závisí práve od úspešnosti a efektívnosti týchto opatrení. 

Posledná, implementačná časť pozostáva z návrhu konkrétnych projektov a aktivít, ktoré by mali byť 

prijaté za účelom napĺňania stanovených cieľov. Komplexný pohľad na štruktúru dokumentu 

znázorňuje graf č. 1. 

Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín predstavuje konkrétnu formu širokého 

konsenzu vízií pre zlepšenie socioekonomickej budúcnosti spoločnosti v záujmovom území. 

Dokument je spracovaný v nadväznosti na iné strategické dokumenty ako sú Program hospodárskeho 

rozvoja asociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 –2022, či Územný plán mesta Trenčín 

a podobne.  

Dokument navrhuje systematickú a trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu v oblasti smart technológií 

a ich využitia pre zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorá zároveň rešpektuje 

globálne ciele regionálneho rozvoja špecifikované štátnou regionálnou politikou. Cieľom stratégie 

implementácie SMART technológií v Meste Trenčín nie je vyriešiť všetky problémy vyskytujúce sa na 

jeho území, ale načrtnúť trajektóriu, ktorá umožní vytvoriť vhodné predpoklady pre ich riešenie. 
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2 Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín 

a ostatné strategické dokumenty SR 

Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín, ako základný strednodobý programový 

dokument v oblasti implementácie smart technológií na území mesta Trenčína vychádza, berie do 

úvahy a v mnohých prípadoch nadväzuje na sústavu strategických a programových dokumentov 

Slovenskej republiky. Zároveň, ako jeden z dokumentov regionálneho rozvoja spracovaný na miestnej 

- základnej hierarchickej úrovni vychádza z dokumentov spracovaných na vyšších hierarchických 

úrovniach, je s nimi vzájomne previazaný a zohľadňuje jednotlivé priority, ktoré v nich boli 

špecifikované.  

Predkladaný dokument je spracovaný  najmä v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorá je východiskovým dokumentom komplexne určujúcim strategický prístup 

štátu k podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom období pri rešpektovaní princípov trvalo 

udržateľného rozvoja. Dokument reflektuje tiež i na odporúčania a ciele Národnej koncepcie 

informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ale i Strategický dokument pre oblasť rastu 

digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020. Zároveň je 

dokument previazaný aj s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja 2013 

- 2023, ktorý je základným programovým dokumentom regionálnej úrovne zameraným na 

ekonomickú a sociálnu oblasť, spracovaným v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie. 

Významným dokumentom, na základe ktorého boli prijímané opatrenia a priority špecifikované 

v stratégii implementácie SMART technológií v Meste Trenčín je Program hospodárskeho rozvoja 

asociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 –2022, ktorý je základným strategickým 

dokumentom určujúci základnú víziu a k nej prislúchajúcu stratégiu rozvoja, ktorá by 

prostredníctvom implementácie konkrétnych  opatrení  a aktivít  výrazne  prispela k rozvoju lokálnej 

ekonomiky. Zároveň boli pri koncipovaní dokumentu zohľadnené tiež zásady a regulatívy 

priestorového usporiadania a funkčného využívania záujmového územia, ktoré museli byť dodržané 

aj pri navrhovaní konkrétnych opatrení a priorít stratégie implementácie SMART technológií v Meste 

Trenčín. 

Okrem spomínaných dokumentov stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín berie 

do úvahy aj návrhy Stratégie adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu, ale i doposiaľ 

spracované návrhy Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín, ktorý je v súčasnosti v príprave. 

Významnú úlohu pri zostavovaní tohto dokumentu hrali tiež i návrhy Operačných programov pre 

programové obdobie 2014 - 2020, ktoré umožnili navrhnúť jednotlivé opatrenia nielen s ohľadom na 

priority mesta ale zároveň i v súlade s prioritami Európskej únie a Slovenskej republiky. 

Prepojenie stratégie implementácie SMART technológií v Meste Trenčín s ostatnými strategickými 

dokumentmi vyššej hierarchickej úrovne umožňuje napĺňanie cieľov, ktoré sú v nich stanovené a 

vytvára tak synergický efekt, prispievajúci k vyváženému regionálnemu rozvoju územia Slovenskej 

republiky. 
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3 Charakteristika mesta Trenčín 

Krajské mesto Trenčín sa nachádza na západnom Slovensku, na území Trenčianskeho kraja, v okrese 

Trenčín. So svojou rozlohou 82 km2 je 19. najrozľahlejším mestom Slovenskej republiky s hustotou 

675,13 obyvateľov na km2. K 31.12.2019 žilo na jeho území spolu 55 383 obyvateľov. Z hľadiska 

veľkostnej kategorizácie sídiel sa Trenčín radí medzi mestské, veľké sídla, ktoré zároveň zohráva 

úlohu centra regiónu zabezpečujúceho vyššiu a špecifickú obslužnú infraštruktúru pre obyvateľov 

obcí okresu Trenčín. Okrem uvedeného je Trenčín tiež centrom Vyššieho územného celku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo z neho robí administratívne, hospodárske ale i kultúrno-

spoločenské centrum tohto regiónu.  

Mesto Trenčín sa nachádza na považskej rozvojovej osi (Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina). Jedná 

sa o rozvojovú os prvého stupňa a na ponitrianskej rozvojovej osi II. stupňa (Trenčín – Bánovce nad 

Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno). Mesto Trenčín sa nachádza na trase 

medzinárodného multimodálneho koridoru Va., ktorý v cestnej doprave predstavuje cesta I/61 a 

hlavne trasa diaľnice D1 (v Trenčíne aj s privádzačom po cestu I/61). Územím Trenčína prechádza 

trasa E75 (cesta I/61) Žilina – Považská Bystrica – Trenčín – Trnava – Bratislava zaradená do siete 

európskych ciest. 

Mestom prechádza v smere juh – sever trasa cesty I/61, ktorú v centre mesta križuje cesta II/507. 

Cesta II/507 prechádza južnou časťou mesta od Beckova a pokračuje severným smerom na Nemšovú 

po druhej strane Váhu. Tieto cesty tvoria aj základnú komunikačnú kostru mesta. Územne odlúčené 

mestské časti (bývalé samostatné obce) sú pripojené k organizmu mesta Trenčín cestami III. triedy s 

ukončením v jednotlivých MČ, takže tvoria vlastne súčasnú cestnú sieť mesta. 

Trenčín leží na železničnej trati č. 120 z Bratislavy do Žiliny, ktorá je rovnako súčasťou 

medzinárodného multimodálneho koridoru č. Va. 

V meste Trenčín je celkovo 23 141 bytových jednotiek a 22 758 domácností podľa údajov z ŠODB 

2011. V meste je cca 5 300 rodinných domov a 1 610 bytových domov. 

Priemysel v meste je orientovaný najmä na strojársku výrobu, v minulosti bolo mesto známe aj 

textilnou výrobou, ktorá však v priebehu 90. rokov 20. storočia upadla. Medzi veľké strojárske 

spoločnosti patria TRENS, a.s. (bývalá TOS), Letecké opravovne Trenčín (LOTN), výrobca obrábacích 

strojov (bývalé vojenské opravovne AOZ - Armádne opravárenské závody) a KONŠTRUKTA - 

Industrial, a.s. a KONŠTRUKTA - Defence, a. s. – pôvodne štátny podnik a vývojový závod Plzenskej 

zbrojovky dnes rozdelený na dve akciové spoločnosti, jednu s civilnou výrobou pre gumárenský 

priemysel a druhý zameraný na výskum a vývoj zbraňových systémov. V roku 2011 začala v Trenčíne 

činnosť AU Optronics, s. r. o. zaoberajúca sa výrobou LCD monitorov. Svoje vývojové centrum tu má 

americká firma Johnson Controls. 

Podrobnejšia charakteristika záujmového územia sa nachádza v kapitolách nižšie. 

3.1 Charakteristika technickej infraštruktúry 

Technická infraštruktúra predstavuje súbor odvetví, ktoré zabezpečujú technickú obsluhu územia, 

prostredníctvom ktorej vytvárajú podmienky pre rozvoj a fungovanie ostatných systémov 

spoločnosti. Môžeme ju rozdeliť na štyri časti: dopravu, telekomunikácie, energetiku a vodné 

hospodárstvo. 
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3.1.1 Dopravná infraštruktúra 

Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základnými predpokladmi rozvoja 

sídiel, ktoré významne ovplyvňujú hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň ich 

obyvateľov. V prípade miestnych komunikácii na území mesta je možné vo väčšine úsekov 

charakterizovať stavebno-technický stav za neuspokojivý. Je spôsobený technologickým dlhom pri 

údržbe komunikácií, postupným nárastov prepravných tokov a v poslednom období i významnou 

stavebnou činnosťou (výstavby železnice, cestného mostu a pod.), ktorá enormne zvýšila množstvo 

ťažkej techniky na miestnych komunikáciách. 

 

Nehodovosť 

Z pohľadu nehodovosti je súčasný stav na komunikáciách v meste Trenčín významne ovplyvnený 

výrazným nárastom dopravy. Z údajov Policajného zboru SR je možné v regióne Trenčín identifikovať 

jeden kritický úsek, konkrétne na ceste II/507 a to v kilometri 130,420 v extraviláne pri obci 

Trenčianska Turná pred križovatkou s cestou III/50762. 

 

Zaťaženie komunikačnej siete 

V rámci prieskumov intenzity dopravy v roku 2019 boli monitorované dopravné toky na cestných 

komunikáciách v meste Trenčín. Najvyťaženejší úsek bol priebeh cesty I/61 v priebehu ulice Hasičská, 

kde bola nameraná denná intenzita na hodnote 37 700 automobilov/deň. Významne vyťaženým je i 

cestný most v centre mesta, na ktorom namerali intenzitu dopravy na hodnote 26 500 

automobilov/deň. V priebehu ulice Električná bola nameraná hodnota 17 100 automobilov/deň, Z 

uvedeného vyplýva, že postupný nárast automobilovej dopravy na území mesta Trenčín dosahuje 

kritických hodnôt, preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť opatreniam vedúcim k zefektívneniu 

verejnej osobnej dopravy a nárastu alternatívnych, ekologickejších foriem dopravy najmä cyklistickej. 

Súčasný rozvoj dopravy a najmä podstatný predpokladaný nárast stupňa automobilizácie, až na 

hodnotu 1:2 bude znamenať v roku 2030 až 500 osobných automobilov na 1 000 obyvateľov. Tento 

nárast počtu osobných vozidiel sa nutne prejaví v podstatných rastoch intenzity dopravy (najmä v 

centre mesta), ako aj vo zvýšenom tlaku na ich parkovanie a odstavovanie. Nárast sa bude podľa 

predchádzajúcich údajov v období rokov 2005 -2040 pohybovať v hodnotách 1,1 až 1,43, čo by pri 

nezmenenom stave mestských komunikácií znamenalo významné preťaženie komunikačnej siete a 

najmä križovatiek. 

 

Hromadná doprava 

Využitie mestskej hromadnej dopravy je v porovnaní s využitím individuálnej motorovej dopravy je zo 

strany obyvateľstva menej preferovanou možnosťou. V posledných rokoch však samospráva eviduje 

mierny nárast jej využitia. Aj napriek tomuto miernemu nárastu je však možné konštatovať, že pomer 

medzi využívaním individuálnej automobilovej dopravy a hromadnej dopravy je značne nepriaznivý a 

preto je potrebné realizovať opatrenia na zatraktívnenie a zefektívnenie fungovania MHD, či už 

modernizáciou vozového parku, úpravou infraštruktúry, alebo tvorbou nového integrovaného 

konceptu hromadnej dopravy a mobility všeobecne. 
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Cyklistická doprava 

Význam má tiež i cyklistická doprava, ktorá je v meste Trenčín a jeho prímestských oblastiach značne 

rozšírená, v rámci smerového prieskumu boli vysoké intenzity cyklistov zistené na ulici Soblahovská, 

slúžiacej ako hlavný dopravný ťah s vyhradenými pruhmi pre cyklistov v smere zo sídliska Juh (Dolné 

hony, Dolné mesto) do centra mesta. Vysoké intenzity cyklistov boli namerané aj na úsekoch cesty 

I/61 G. M. R. Štefánika (L6) a v centre mesta, významnými ťahmi sú však aj ulice Biskupická a 

Legionárska smerom na Trenčiansku Turnú, (ul. Belá). Prevažujú cesty do zamestnania a v okolí Váhu 

- rekreačná doprava. Z výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného v mesiaci jún 2015 v meste 

Trenčín, používa bicykel ako dopravný prostriedok na pohyb po meste necelých 10% obyvateľov. Až 

33% obyvateľov by bicykel rado využívalo, avšak v súčasnosti ho nepovažuje za bezpečnú formu 

dopravy. To potvrdzuje potrebu budovania adekvátnej cykloinfraštruktúry na území mesta. 

 

Statická doprava 

V Trenčíne bol s ohľadom na reguláciu dopytu 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 1 (po Považskú) + železničná stanica – pásmo G, H 

Parkovanie v týchto zónach je možné pro držiteľa rezidenčných kariet, abonentných kariet, alebo po 

zaplatení jednorazového poplatku za parkovné podľa pásma, a to pomocou SMS alebo platbou a za-

daním EČV vozidla v parkovacom automate. Oprávnenie k parkovaniu je viazané na EČV konkrétneho 

vozidla. 

V pásmach C, D, F, G, sú zriadené dlhodobé parkoviská určené pre celodenné státie. Sú situované vo 

väčšej vzdialenosti od obytných blokov tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti boli dostupné 

rezidentom. Parkovať tu môžu vodiči po uhradení jednorazového poplatku, alebo s parkovacou 

kartou platnou pre dlhodobé parkovisko. V každom pásme je vyhradených približne 30 % parkovacích 

miest. Pásmo F (ulica Mládežnická) je celé v režimu dlhodobého státia. 

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, Rozmarínová, Vajanského, K dolnej stanici, Jilemnického, Legionárska, a iné. V 

relatívnej blízkosti centra u Plavárne sa tiež nachádza veľké neplatené parkovisko. 

Problematika parkovania na území mesta Trenčín je charakteristická dvoma režimami, nočným 

a denným. 

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 obrátkovosť vozidiel počas dňa na jednotlivých parkovacích 

miestach a nízke percento parkovania v nočných hodinách. Na základe výstupov participácie a 

skúseností je možné konštatovať, že zavedenie spoplatneného rezidentného parkovania viedlo k 

vyššej obrátkovosti v miestach s najvyšším dopytom, a zároveň uvoľneniu týchto miest pre 

parkovanie rezidentov. 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 9 h 
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do 12 h, kedy dosahuje nadpolovičnú až úplnú kapacitu ulíc. V rámci zóny B je najviac vyťaženou ulica 

K dolnej stanici v čase od 9 h do 15 h 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 patrí medzi najviac vyťaženú ulicu Jesenského ulica v čase od 

9 h do 15 h 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 pásme Zlatovce, 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 

priemerná vyťaženosť počas dňa prekračuje 80 %. Ulica s najväčším počtom nelegálneho státia 

vozidiel je Strojárenská, patriaca do pásma D. Jej denná priemerná vyťažiteľnosť dosahuje 64 %. 

Počas noci sú parkoviská v centre mesta v Dolnom Meste veľmi málo obsadené (pásma A, B a časť C 

po ul. Jesenského), s výnimkou napr. ulice Hviezdoslavovej. 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. 

 

Železničná doprava 

Hlavnú os systému železničných tratí tvorí trasa trate č. 120, spájajúca významné sídla od Bratislavy 

cez Trnavu, Piešťany a Trenčín smerom na Dubnicu nad Váhom, Považskú Bystricu a Žilinu.Trenčín má 

tiež regionálne železničné spojenie s mestami Bánovce nad Bebravou a Topoľčany prostredníctvom 

železničnej trate č.143, ktorá sa od hlavnej trate č.120 oddeľuje v oblasti nábrežia a tvorí líniový 

bariérový prvok medzi riekou Váh a zastavaným územím v jej okolí. Celkovo 11 obcí regiónu 

dostupných železničnou dopravou, prítomnosť železnice a železničnej stanice má len malý vplyv na 

usídľovanie podnikov a rast počtu obyvateľstva v regióne. 

 

Letecká doprava 

V Trenčíne je situované aj letisko s možnosťou verejnej leteckej dopravy. S týmto letiskom sa v 

Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS, 2001) uvažuje ako s regionálnym letiskom, s 

možnosťou medzinárodnej dopravy. Dostupnosť súčasného medzinárodného letiska v Bratislave -

Ivanke je cca 115 km, čo pri využití diaľnice predstavuje časovú dostupnosť cca 75 minút. V zámeroch 

rozvoja sa nepočíta s budovaním nových letísk, dostupnosť leteckej dopravy z riešeného priestoru sa 

teda nezmení. 

Súčasná civilná letecká doprava v meste Trenčín nepredstavuje vzhľadom na svoju nízku frekvenciu a 

užívané typy lietadiel z hľadiska ochrany životného prostredia výrazný negatívny prvok. Rovnako sa 

nepočíta s výrazným narušením životného prostredia ani pri uvažovanom rozvoji letiska. 
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Lodná doprava 

Vodná doprava je zabezpečovaná po rieke Váh a v súčasnosti sa týka iba rekreačnej dopravy, pretože 

rieka Váh nie je v úseku Trenčína zatiaľ splavná pre nákladnú alebo osobnú lodnú dopravu.  

Mesto leží na rieke Váh, ktorá je podľa Dohody AGN označená ako národná vodná cesta E81 

medzinárodného významu triedy Va, resp. Vb. V stupňoch Trenčín a Kostolná sú vybudované 

plavidlové komory. Z hľadiska vodnej cesty je v Trenčíne problematický súčasný železničný most s 

plavebnou výškou iba 426 cm. 

Vodná doprava je zabezpečovaná po rieke Váh a v súčasnosti sa týka iba rekreačnej dopravy, pretože 

rieka Váh nie je v úseku Trenčína zatiaľ splavná pre nákladnú alebo osobnú lodnú dopravu. Verejný 

osobný prístav sa v meste Trenčín v súčasnosti nenachádza. 

Pre vodácku rekreáciu a šport sú v meste vybudované dve lodenice –jedna v lokalite na ľavom brehu 

Váhu pod železničným mostom –v centrálnej mestskej časti, druhá v mestskej časti Sihote –Ostrov 

spolu s vodáckym prístaviskom a prístaviskom osobnej dopravy na Váhu. 

 

3.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 

Skupinový vodovod Trenčín je systém vodných zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc a potrubí 

zásobujúci vodou mesto Trenčín, Nemšová a ďalších 12 obcí. Voda priteká do Trenčína zo všetkých 

štyroch svetových strán. 

Rozvodná a uličná sieť je vybudovaná na súčasný rozsah zastavaného obytného územia, kapacitne 

nadväzuje na hlavné zásobné rady potrubiami pozostávajúcimi od DN 350 - 150, uličné rady sú vo 

väčšine budované ako DN 100. Skoršie budované DN 80 je potrebné nahradiť na kapacitne 

vyhovujúce DN 100. Celková dĺžka vodovodného potrubia v roku 2004 bola cca 140 km, z toho cca 45 

km na pravej strane mesta. 

Ďalší rozvoj bytovej výstavy a zariadení občianskeho a technického vybavenia sa podľa súčasného 

ÚPN mesta Trenčín koncentruje prevažne do okrajových častí zastavaného územia mesta Trenčín, a 

to vo všetkých tlakových pásmach vodovodného systému, či už na ľavobrežnom alebo pravobrežnom 

území Váhu. Do roku 2030 sa predpokladá rozšírenie vodovodnej siete o cca 45 km. 

 

3.1.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Kanalizácia je v meste Trenčín vybudovaná v celom rozsahu, okrajové časti boli dopojené v nedávnej 

minulosti. Kanalizácia je vybudovaná ako jednotná sústava stôk (v nových oblastiach ako splašková 

delená kanalizácia), ktorá je odvádzaná kanalizačným zberačom a na pravobrežnej časti privádzačom 

(výtlačným potrubím) na čistiareň odpadových vôd v Biskupiciach, resp. pravobrežnú ČOV. 

Kanalizácia bola budovaná postupne ako kanalizácia gravitačná a jednotná, s odľahčovacími 

komorami a odľahčením do recipientov. V marci 2016 bola spustená prevádzka novej ČOV v areáli 

ČOV Trenčín -ľavý breh vybudovanej v rámci projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a 

zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne.  

Z údajov Trenčianskej vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti, ktorá je správcom vodovodnej a 

kanalizačnej siete je na území mesta Trenčín 125,871 km verejnej kanalizačnej siete, na ktorú je 

pripojených 4 668 kanalizačných prípojok. 

Problémom kanalizácie mesta je funkcia niektorých kmeňových zberačov za dažďových udalostí a 

niektorých odľahčovacích komôr z hľadiska počtu prepadov. Systémovým problémom je veľké 

množstvo infiltrovaných vôd, pričom často ide o plošnú infiltráciu. Relatívne  malé  množstvo 
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odľahčovacích komôr na sieti a malá retenčná schopnosť stokovej siete vnáša do recipientov 

významné množstvo znečistenia. 

Ďalším problémom je nízka kapacita siete v niektorých, hlavne okrajových častiach mesta. Táto je 

spôsobená nekoncepčným rozvojom kanalizácie a rozvojom urbanizácie. Z nízkej kapacity vyplývajú 

tiež problémy s niektorými zberačmi. 

 

3.1.4 Energetika 

Energetika je jednou zo základných podmienok rozvoja hospodárstva, ktorá umožňuje 

prostredníctvom dodávky elektrickej energie a tepla realizáciu technologických procesov jednotlivých 

priemyselných podnikov a zároveň zabezpečuje vhodné životné podmienky obyvateľov. 

 

Zásobovanie plynom 

V meste Trenčín je vybudovaná kombinovaná plynovodná sieť, t.j. stredotlaková s tlakom 300 kPa, 90 

kPa a nízkotlaková s tlakom 2 kPa. V meste Trenčín bolo  zásobovaných plynom 18 396 odberateľov. Z 

toho 17 561predstavovalo domácnosti, čo prakticky reprezentuje počet plynofikovaných bytov. 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Z dostupných informácii z ÚPN mesta Trenčín je zaťaženie jednotlivých liniek elektrického vedenia 

priemerné, to znamená, že prenosové kapacity týchto liniek majú pomerne značné rezervy 

(prenosová kapacita 22 kV linky je 7 MW) 

 

Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie je vybavené prevažne výbojkovými svietidlami, osadenými na samostatných 

stožiaroch verejného osvetlenia, rozvod káblový, pripojený cez rozvádzače verejného osvetlenia z 

distribučných trafostaníc. V okrajových územiach mesta je rozvod verejného osvetlenia vedený na 

spoločných podperných bodoch so vzdušným vedením NN, svietidlá sú osadené na podperných 

bodoch vedenia pomocou výložníka. Ovládanie verejného osvetlenia je zabezpečené systémom 

hromadného diaľkového ovládania, prijímače HDO sú inštalované v každom rozvádzači verejného 

osvetlenia. 

V roku 2007 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia, vrátane nových 

stožiarov, svietidiel atď. s cieľom zefektívniť prevádzku verejného osvetlenia odstránením strát v 

nevyhovujúcich rozvodoch, použitím nových moderných zdrojov s vyššou účinnosťou a pod. Od roku 

2015 sa o systém rozvodov verejného osvetlenia stará mesto samo prostredníctvom vlastných 

organizačných zložiek. 

 

Tepelné hospodárstvo 

V súčasnosti je mesto Trenčín zásobované teplom a teplou úžitkovou vodou kombinovaným 

spôsobom, a to z centrálnych zdrojov tepla (CZT) a decentralizovaných zdrojov. Objekty situované v 

dosahu horúcovodných a teplovodných rozvodov sú zabezpečované teplom a teplou úžitkovou 

vodou zo zdrojov CZT, objekty mimo týchto väčšinou podzemných vedení sú zásobované teplom a 

teplou úžitkovou vodou (TÚV) decentralizovaným spôsobom, kotlami väčšinou na spaľovanie 

zemného plynu. 
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3.1.5 Telekomunikačná infraštruktúra 

Miestne telekomunikačné káblové rozvody spadajú pod vlastníctvo firmy Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, ktorá zabezpečuje ich údržbu a prevádzku.  

Na území mesta Trenčín prevádzkujú svoje siete mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. Slovak 

Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., SWAN, a.s. Pokrytie 

signálom je takmer 100%. 

 

3.1.6 Urbánna bezpečnosť 

V kompetencii mesta je zriaďovať zložku zodpovednú za bezpečnosť na území mesta. Trenčín má 

zriadenú Mestskú políciu, ktorá vykonáva svoju činnosť v rámci kompetencií definovaných 

legislatívou a všeobecných záväzných nariadení (VZN)mesta. V roku 2014 bolo zaznamenaných 

celkom 4 871 oznámení od obyvateľov mesta na tiesňovú linku 159 (denných udalostí), z ktorých bolo 

riešených 2 215 priestupkov. 

Vroku 2012prebehlo v meste Trenčín hodnotenie stavu urbánnej bezpečnosti podľa metodiky 

pracoviska SPECTRA Centrum excelencie EÚ, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zo získaných 

dát je možné definovať tieto kľúčové problémové oblasti urbánnej bezpečnosti vmeste Trenčín: 

 neexistujúca, resp. nefunkčná debarierizácia verejných priestorov v meste Trenčín; 

 absencia značenia a informačných panelov, resp. absencia jednoduchej a logickej 

komunikačnej schémy zrozumiteľnej pre všetky skupiny obyvateľov; 

 nízka miera kooperácie zložiek zodpovedných za bezpečnosť v meste Trenčín; 

 verejné priestory nerešpektujúce požiadavky špecifických skupín obyvateľov; 

 absencia problematiky urbánnej bezpečnosti v rámci plánovacích procesov samosprávy a 

štátnej správy a absencia spoločnej komunikačnej platformy; 

 absencia bezpečnostnej vízie a z nej vyplývajúcich spoločných priorít a na ne nadväzujúcich 

projektov v kontexte urbánnej bezpečnosti v meste Trenčín; 

 absencia spoločného súboru štatistických dát slúžiaceho pre všetky zložky; 

 absencia starostlivosti o verejné priestory mimo centrálnych častí mesta a ich postupné 

chátranie; 

 nízka miera participácie obyvateľstva na kreovaní „bezpečného mesta Trenčín“; 

 kolíznosť jednotlivých typov dopravy v meste Trenčín; 

 absentujúce komunikačné kanály medzi subjektmi zodpovednými za bezpečnosť, 

samosprávou a obyvateľmi; 

 riziká vyplývajúce z trasovania hlavných dopravných koridorov (cestný, železničný) stredom 

mesta; 

 výskyt asociálnych skupín a jednotlivcov v územiach s vysokým výskytom obyvateľov. 

 

3.2 Charakteristika sociálnej infraštruktúry 

Sociálna infraštruktúra tvorí súbor prvkov, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov vo sfére sociálnej 

vybavenosti. Tieto prvky majú za úlohu vytvárať priaznivé podmienky pre skvalitňovanie života 

všetkých vekových skupín obyvateľstva. 
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3.2.1 Vzdelávacie inštitúcie 

Výchovno-vzdelávacia sústava Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorená predškolskými 

zariadeniami, základnými školami, strednými školami, učilišťami pre žiakov, ktorí pred dokončením 

školopovinnosti neskončili úplnú základnú školskú dochádzku, školami pre záujmové vzdelávanie, 

vysokými školami a zariadeniami ďalšieho vzdelávania. Kapacita pre využitie IoT riešení sa viaže tiež 

i na vzdelávaciu infraštruktúru, či už je to využitím nových technológií v tepelnom hospodárstve 

objektov, ich riadení resp. elektronizácie ich služieb. 

 

Materské školy 

V meste Trenčín sa nachádza celkovo 16 verejných materských škôl a 1 verejné jasle, 6 súkromných 

materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 2 súkromné materské školy 

nezaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR, 1 detské jasle a 2 detské centrá. Celkový počet 

detí v predškolskom veku, ktoré sú cieľovou skupinou materských škôl od roku 2006 až kroku 2013 

kontinuálne stúpal. V roku 2013 bolo v okrese Trenčín 3 336 detí v tejto vekovej kategórii. Hrubá 

zaškolenosť detí v okrese Trenčín dosiahla v roku 2013 hodnotu 99,61%. Tento údaj je však čiastočne 

skreslený faktom, že v materských školách sú umiestnené i deti mimo sledovanej vekovej kategórie 3-

5 ročných detí.  

V meste Trenčín je badateľný rovnaký trend vývoja počtu detí ako v celom okrese Trenčín. Počet deti 

vo veku 3-5 rokov postupne rástol až na hodnotu 1 583 detí v roku 2014. V materských školách, ktoré 

sú zaradené do siete škôl v zmysle pravidiel MŠVVaŠ SR bolo v roku 2014 umiestnených 1 685 detí. To 

znamená, že z uvedených údajov vyplýva hrubá zaškolenosť detí v meste Trenčín bola v roku 2014 na 

hodnote 106%. 

Narastajúci počet detí bol v roku 2013 čiastočne kompenzovaný nárastom počtu detí v existujúcich 

triedach jednotlivých materských škôl, ktoré týmto spôsobom už prichádzali k svojim, kapacitným 

limitom. Dopyt po službách materských škôl reprezentovaný počtom žiadostí o umiestnenie dieťaťa 

do materskej školy resp. počet nevyhovených žiadostí rástol, škôlky zriadené Mestom Trenčín mali v 

roku 2013 až 128 nevybavených žiadostí. Priemerná obsadenosť škôlok zriadených Mestom Trenčín 

bola v roku 2014 na hodnote 106,4%. Najkritickejšia situácia bola v MŠ Legionárska, kde obsadenosť 

dosiahla v roku 2014 hodnotu 153%. Z tohto dôvodu tu mesto pristúpilo k projektu navýšenia 

chýbajúcej kapacity prostredníctvom kontajnerovej prístavby. Spolu so vznikom posledných dvoch 

menovaných súkromných materských škôl v r.2015 sa situácia podstatne zlepšila a kapacity 

materských škôl v meste Trenčín budú pre najbližšie roky postačujúce. 

V rámci mesta pôsobia pre deti predškolského veku i viaceré materské centrá. Medzi najznámejšie 

patria Materské centrum Srdiečko Trenčín pre matky s deťmi predškolského veku, Rodinné centrum 

Južanček, Materské centrum pre deti Care -prvé profesionálne centrum pre rodičov na Slovensku. 

 

Základné školy 

V meste Trenčín sa nachádza 9 verejných základných škôl, ktoré poskytovali v roku 2015 základné 

vzdelávanie pre celkový počet 4 141 žiakov, z čoho bolo 1 937 žiakov v referenčnej skupine 6-10 

rokov a 2 204 žiakov v referenčnej skupine 11-14 rokov. 

Všetkých 9 ZŠ je v zriaďovateľskej kompetencii Mesta Trenčín, z tohto počtu je iba 8 

plnoorganizovaných (ročník 1. -9.). 

Na dvoch z 8 plnoorganizovaných škôl boli ku koncu školského roka 2014/2015 vybudované odborné 

učebne. Na ZŠ, Ul. L. Novomeského existuje novovybudovaná technická učebňa, ktorá vznikla v rámci 
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pilotného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu  prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 

a prácu s talentami", odborné učebne na fyziku a chémiu sú zmodernizované, doplnené inovovanými 

učebnými pomôckami. Na ZŠ na Veľkomoravskej ul. sa tiež (v rámci budovy ZŠ z fondov Ministerstva 

školstva SR) vybudovala nová technická učebňa. Fyzikálna a chemická učebňa sú doplnené 

modernými učebnými pomôckami. 

 

Stredné školy 

Na stredných školách v meste Trenčín študovalo v školskom roku 2014/2015 celkovo 6 180 žiakov, z 

toho 4 429 žiakov (71,6% z celkového počtu) na stredných školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Najviac žiakov študuje na SOŠ obchodu a služieb Trenčín –

851 žiakov (13,8% z celkového počtu), Gymnáziu Ľ. Štúra Trenčín –725 žiakov (11,7% z celkového 

počtu) a na Strednej umeleckej škole Trenčín -514  žiakov (8,3% z celkového počtu). Najmenej 

stredoškolákov sa vzdeláva na Súkromnej SOŠ Trenčín –114 žiakov (1,8% z celkového počtu). 

 

Vysoké školy 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je verejnou vysokou školou a poskytuje 

vzdelávanie prostredníctvom týchto vysokoškolských pracovísk: 

 Fakulta špeciálnej techniky 

 Fakulta zdravotníctva 

 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

 Fakulta priemyselných technológií 

 Katedra politológie 

 Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio (VILA) 

Zriaďovateľom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je City University of Seattle. Vysoká škola 

manažmentu vTrenčíne poskytuje bakalársky stupeň štúdia v rámci jedného študijného programu. 

 

Výchovno-vzdelávacie centrá 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín. V meste Trenčín pôsobí i Metodicko-

pedagogické centrum v Trenčíne, ktoré rozširuje služby výchovno-vzdelávacích centier v meste. 

 

3.2.2 Sociálna starostlivosť 

Mesto Trenčín inštitucionálne zastrešuje poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom mestskej 

rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín (ďalej len SSMT). Sociálnu oblasť so 

zameraním na sociálne služby v rámci organizačnej štruktúry mesta zabezpečuje odbor sociálnych 

vecí Mestského úradu Trenčín a v rámci volených štruktúr samosprávy pôsobí Komisia sociálnych vecí 

a verejného poriadku. Potenciál IoT riešení nachádza svoje využitie aj pri zabezpečovaní sociálnych 

služieb mesta, ktoré ich využitím môžu značne zlepšiť úroveň svojich služieb. 

SSMT v súčasnosti na území mesta Trenčín prevádzkuje nasledujúce zariadenia: 

 Zariadenie opatrovateľskej služby,ulica Piaristická 

 Zariadenie pre seniorov, ulica Lavičková 

 Detské jasle, ulica 28. októbra 
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 Centrum Seniorov, ulica Osviečimská 

 Nocľaháreň, ulica Nešporova 8, Trenčín 

Vrokoch 1996 –2012 sa v regióne Trenčín (mesto Trenčín a okolité obce) zvýšila kapacita sociálnych 

zariadení 2,5 násobne a počet miest vzrástol z 3,96 / 1000 obyvateľov z roku 1996 na 10,13/1000 

obyvateľov v roku 2012, pričom len v meste Trenčín išlo o nárast z 2,31 / 1000 obyvateľov v roku 

1996 na 10,07/ 1000 obyvateľov v roku 2012. Najväčší podiel tu predstavujú zariadenia pre seniorov 

(4/1000). Z celkových kapacít patrí okolitým obciam a mestu Trenčín 44%, Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju 35 % a neverejným poskytovateľom 21 %. 

Mestom Trenčín (Centrum sociálnych služieb) je poskytovaná i terénna služba. Podľa prognózy vývoja 

vekovej štruktúry obyvateľstva je predpokladaný nárast počtu obyvateľov nad 60 rokov z 20,2% 

obyvateľstva v roku 2013 na 23,9% v roku 2020, 26,1% vroku 2025 a 27,7% v roku 2030. Toto 

starnutie populácie vrátane zmien požiadaviek na rôzne formy sociálnej starostlivosti si vyžiada 

prehodnotenie budúcnosti pobytových zariadení, deinštitucionalizáciu a zvýšenie podielu terénnej 

starostlivosti na celkových poskytovaných službách. Sociálne služby sú zároveň vhodnou úlohou pre 

spoluprácu v rámci regiónu, pričom sa strategicky počíta s vybudovaním jedného centrálneho 

denného centra sociálnych služieb so spoločným dispečingom poskytovaných terénnych, prípadne aj 

ambulantných foriem sociálnej služby v meste Trenčín aj pre ostatné obce v regióne–vo vzájomnej 

spolupráci. 

Centrum pre seniorov, Osvienčimská, Trenčín sa vzhľadom na svoju kapacitu a návštevnosť javí ako 

vhodný priestor pre zriadenie denného centra sociálnych služieb . Pri prognóze vývoja vekovej 

štruktúry obyvateľstva nad 60 rokov v roku 2025 na 26,1% a poskytovaní služieb obyvateľom aj 

okolitým obciam v regióne, predpokladáme zvýšenie súčasnej návštevnosti o 50%, t.j. na 1 500 

návštev seniorov za mesiac. Zároveň by sa poradenské služby poskytovali širokej základni ďalších 

vrstiev sociálnej klientely (napr. odchovancom detských domovov, ľuďom s rôznym druhom 

zdravotného postihnutia, mládeži, osamelým matkám, viacpočetným rodinám apod.), čím by sociálne 

služby poskytované mestom nadobudli výrazne integrovaný charakter tzv. hotspotu –resp. 

dispečingu informácií a služieb. 

 

3.2.3 Zdravotná starostlivosť 

Dostupnosť kvalitných zdravotníckych zariadení je jedným z dôležitých indikátorov kvality života 

obyvateľstva. Základné zdravotné služby pre obyvateľov Mesta Trenčín sú poskytované 

prostredníctvom zdravotných ambulancií a zdravotných stredísk. Primárna starostlivosť je z väčšej 

časti zabezpečovaná prostredníctvom privátnych lekárov. 

Koncovým zdravotníckym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti v meste Trenčín je Fakultná 

nemocnica Trenčín, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, s celkovým 

počtom 837 lôžok. 

Špecializovaným ústavným zariadením je Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne s 

celkovým počtom 177 lôžok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. 

Medzi najvýznamnejšie zdravotnícke zariadenia mesta patria: 

 Fakultná nemocnica Trenčín 

 Poliklinika Trenčín 

 Vojenská poliklinika Trenčín 

 Bio-Fit Trenčín 

 ZS Špitálska 
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Na základe Správy o stave zdravotníctva na Slovensku možno konštatovať, že zdravotníctvo 

zabezpečuje pomerne efektívny a dobre dostupný systém poskytovania všeobecnej aj špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti. Úroveň zdravotnej starostlivosti vo všeobecných nemocniciach je takisto 

dobre dostupná a vnímaná pozitívne. Zaostávanie v porovnaní s európskymi štandardami je možné 

konštatovať najmä v oblasti technického stavu budov a kvality medicínskych služieb všeobecných 

nemocníc, špecializovanej terciérnej zdravotnej starostlivosti (medicínske inovácie a pod.) a najmä v 

starostlivosti o dlhodobo chorých a imobilných pacientov, predovšetkým seniorov. 

 

3.2.4 Bytový fond a ostatné budovy mesta 

Z hľadiska uspokojovania potrieb bývania je jeho kvantitatívna stránka dlhodobo závažným 

problémom nielen na území Slovenskej republiky ale i v celosvetovom meradle. Podľa dlhoročných 

skúseností sa prahová hodnota uspokojovania potrieb bývania pohybuje okolo hodnoty 400 bytov na 

1 000 obyvateľov, pričom v mnohých krajinách Európskej únie sa táto hodnota často prekračuje. 

Mesto Trenčín s celkovým počtom 23 141 bytov a 55 383 obyvateľov dosahuje hodnotu 417 bytov na 

1 000 obyvateľov. 

Z hľadiska kvalitatívnej stránky bytov je dôležitý ich vek, veľkosť, materiálové riešenie a technické 

vybavenie. Z hľadiska vekovej štruktúry, bola väčšina bytov postavená po roku 1970 a ich vekový 

priemer je viac ako 30 rokov. Tento vek sa začína prejavovať na technickom stave jednotlivých bytov, 

ktorý vyžaduje postupné rekonštrukcie. 

Okrem bytov sa na území mesta nachádza tiež ďalších 13 686 budov, medzi ktoré patria napríklad 

budovy pre šport a rekreáciu, rodinné domy, garáže, priemyselné budovy, či školské budovy, 

obchody, či rôzne administratívne budovy. Obdobne ako v prípade bytov si mnohé z týchto budov 

vyžadujú komplexnú rekonštrukciu a obnovu. 

 

3.2.5 Športové a voľnočasové zariadenia a cestovný ruch 

Voľný čas tvorí významnú časť každodenného života mesta a jeho obyvateľov. Na území mesta 

Trenčín sa preto sústreďujú viaceré zariadenia a inštitúcie, ktoré sa snažia o to, aby jeho obyvatelia 

mohli svoj voľný čas tráviť zmysluplne. 

 

Športové zariadenia 

Športové potreby obyvateľov mesta Trenčín uspokojujú viaceré športové zariadenia, medzi 

najvýznamnejšie patria najmä: 

 Zimný štadión Pavla Demitru 

 Hokejová aréna Mariána Gáboríka 

 Futbalový štadión na Sihoti 

 Mestská športová hala na Sihoti 

 Mestská plaváreň 

 Golfový a tenisový areál Mariána Hossu 

 Športové areály pri základných školách: 

o ZŠ, Ul. L. Novomeského 

o ZŠ, Ul. Hodžova 

o ZŠ, Ul. Veľkomoravská 

o ZŠ, Bezručova ul. 

 Ostrov -Tenisový a minigolfový klub Trenčín 
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 Športový areál Záblatie –futbalový areál 

 Športový areál Opatová–futbalový areál 

 

Kultúrne zariadenia 

Popri športových zariadeniach poskytujú obyvateľstvu možnosti oddychu tiež i viaceré kultúrne 

zariadenia. Dramatické–scénické umenie je v meste organizované a realizované hlavne 

prostredníctvom občianskych združení. Vhodnými priestormi v zmysle priestorových a technických 

kapacít sú Posádkový klub Trenčín (pôvodný názov Okruhový dom armády) a objekt Kina Hviezda. V 

týchto priestoroch sú aktívne viaceré projekty. V prípade Prvej komornej divadelnej scény došlo k 

čiastočnej rekonštrukcii (priestory, technické vybavenie) a vytvoreniu divadelného priestoru typu 

„blackbox“ v priestoroch Klubu Lúč situovaného v rámci objektu Kina Hviezda v Trenčíne. Z 

divadelných súborov aktívnych v meste Trenčín možno uviesť Divadlo Kolomaž, Mestské divadlo 

Trenčín, Trenčianske hradné divadlo a Divadlo Normálka. 

 

Cestovný ruch 

Cestovný ruch ako jedno z odvetví hospodárstva nie je možné hodnotiť izolovane v rámci jedného 

územia. Turisti sa pri svojej návšteve nezdržujú iba v rámci administratívnych hraníc mesta, ale 

navštevujú i pamiatky a zaujímavosti z jeho blízkeho okolia. V súvislosti s cestovným ruchom mesto 

Trenčín vyvíja rozličné aktivity na jeho propagáciu nielen na svojom území, ale i v širšom okolí. 

Cestovný ruch v meste Trenčín a v jeho bezprostrednom okolí je v súčasnosti viazaný na 3 základné 

oblasti záujmu: 

 Historický odkaz v území –rímska stopa, Matúš Čák Trenčiansky, historické objekty v meste, 

systém hradného opevnenia stredného Považia. 

 Trenčín mesto Pohody –najväčší stredoeurópsky multižánrový festival Pohoda. 

 Pútnická turistika a rády v meste Trenčín –hlavne vo väzbe na odkaz svätých Svorada a 

Beňadika na Skalke nad Váhom 

Z hľadiska cestovného ruchu patria medzi najvýznamnejšie objekty najmä: 

 Trenčiansky hrad, ktorý je najvýznamnejšou historickou pamiatkou na území mesta. 

Trenčiansky hrad spravuje Trenčianske  múzeum a je v správe Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Priemerná návštevnosť objektu je okolo 85 000 návštevníkov ročne. Avšak v roku 2014 

sa návštevnosť dostala cez hranicu 100 000 návštevníkov. 

 Trenčianske múzeum napriek svojim prírodovedným tradíciám je múzeom vlastivedného 

typu. Vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, 

literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, 

faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod. K najcennejším súborom v 

zbierkach Trenčianskeho múzea nesporne patrí rozsiahla a umelecky i historicky zaujímavá 

obrazová zbierka rodu Ilešháziovcov, hlavných a dedičných trenčianskych a liptovských 

županov, pánov Trenčianskeho hradu od r. 1594 do r. 1835. Trenčianske múzeum okrem 

svojej hlavnej budovy na Mierovom námestí, tzv. Župného domu, spravuje v Trenčíne aj 

Trenčiansky hrad s viacerými expozíciami, Karner sv. Michala, tzv. Katov dom a viaceré 

expozície a objekty mimo Trenčína. Trenčianske múzeum je v správe Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 Galéria Miloša Alexandra Bazovského je jedinou galériou výtvarného umenia v Trenčíne, je v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vznik tejto inštitúcie sa 

datuje do roku 1969, teda rok po smrti Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno nesie i 
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trenčianska galéria. Pozornosť upriamuje v prevažnej miere do oblasti budovania 

zbierkového fondu. Záber akvizičnej činnosti je v tomto smere pomerne široký. Výtvarné 

umenie 20. a 21. storočia, výtvarní umelci trenčianskeho regiónu a v neposlednom rade aj 

výrazné dielo Miloša Alexandra Bazovského. Okrem výtvarného umenia svoj priestor 

dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film. Galéria sa stáva multikultúrnym priestorom, kde 

sa stretávajú jednotlivé formy umenia, vzájomne sa prelínajú a konfrontujú vo svojich 

charakteristických dynamikách. Za zmienku stojí aj pestrá ponuka kultúrno-vzdelávacích 

aktivít, ktoré sa sústreďujú na široké spektrum návštevníkov galérie. 

 Synagóga. Trenčianska synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu 

na Slovensku. Bola postavená v blízkosti starej synagógy v roku1913 podľa projektu 

berlínskeho architekta Richarda Scheibnera. Postavila ju trenčianska stavebná firma Fuchs a 

Niegreisz. 

 

3.2.6 Inštitúcie verejnej správy 

Verejná správa vykonáva viaceré aktivity a zabezpečuje viaceré služby. Všeobecnou požiadavkou je, 

aby boli verejné služby poskytované efektívne, v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej potrebám 

spoločnosti. 

Verejná správa je na Slovensku organizovaná na troch úrovniach: štát, kraj, obec. Ako taká sa delí na 

štátnu správu, samosprávu a záujmovú samosprávu. Z kategórie štátnej správy sa v sledovanom 

území nachádza okresný úrad. Ten okrem iného pôsobí i v oblastiach úseku cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, životného prostredia atď. 

Podstatná časť verejnej správy záujmového územia patrí do kompetencií samosprávy, ktorú 

predstavuje Mesto Trenčín. Mesto ako samostatný územný samosprávny a právny celok Slovenskej 

republiky združuje na svojom území osoby, ktoré v ňom majú trvalý pobyt a zároveň samostatne 

hospodári so svojím vlastným majetkom a príjmami. Jeho hlavnou úlohou je pri vykonávaní 

samosprávy dbať o všestranný rozvoj územia mesta Trenčín a potreby jeho obyvateľov. O výkon 

jednotlivých úloh samosprávy sa spolu s primátorom mesta a poslancami mestského zastupiteľstva 

stará mestský úrad. 

Napriek tomu, že v súčasnosti sa do procesov fungovania verejnej správy čoraz viac implementuje 

využívanie informačno-komunikačných technológií, je nevyhnutné ešte viac zvýšiť využitie rôznych 

inteligentných technológií aby sa tak podporila vyššia miera automatizácie procesov, zvýšila efektivita 

fungovania týchto inštitúcií a to najmä s ohľadom na občana. 

 

3.3 Charakteristika environmentálnej infraštruktúry 

Na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a zvýšenie kvality urbánneho prostredia a života 

obyvateľov je nevyhnutné osobitne prikladať dôležitosť zelenej a modrej infraštruktúre v sídelnom 

prostredí. Táto infraštruktúra sa chápe ako účinné opatrenie na zmiernenie dopadov zmeny klímy v 

mestskom prostredí a zároveň posilnenie ekonomickej výkonnosti územia.  

Prvky zelenej infraštruktúry v mestách (parky, zeleň zástavby, komunikácií, cintorínov, brehové 

porasty, chmeľnice, záhradkárske oblasti, trvalo trávnaté porasty, nelesná drevinová vegetácia, 

remízky, neudržiavaná zeleň, lesné porasty, orná pôda, atď.) regulujú mikroklímu, zabezpečujú 

cirkuláciu vzduchu (miešaním teplého a studeného vzduchu), tlmia nárazový vietor, znižujú prašnosť 

a hlučnosť, filtrujú vodu, znižujú riziko záplav pri prívalových dažďoch, znižujú energetickú náročnosť 

(tienenie v lete, tepelná izolácia v zime) a prispievajú k ukladaniu uhlíka vo vegetácii a pôde (uhlík je 

zložkou hlavného skleníkového plynu CO2), chránia pôdu a zabraňujú jej erózii. K regulácii 
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mikroklímy, odtoku vody, či zvyšovaniu kvality ovzdušia prispievajú rovnako aj prvky modrej 

infraštruktúry (zberné jazierka, prirodzené a umelé vodné toky, kanály, fontány, mokrade, malé 

vodné plochy). 

Zelená a modrá infraštruktúra má pozitívny vplyv aj na ekonomickú stránku mesta, či obyvateľov. 

Zabezpečuje nižšie energetické náklady na klimatizáciu v lete (tienením) a na vykurovanie v zime 

(tlmením rýchlosti mrazivých vetrov), zatraktívňuje okolité územie a tým sa zvyšuje cena pozemkov a 

budov, a taktiež stabilizuje územie a pomáha predchádzať nákladom potrebným na odstraňovanie 

katastrof (lokálne povodne, polámané stromy pri veterných smrštiach, erózia pôdy) v mestách. 

 

3.3.1 Ovzdušie 

Územie mesta Trenčín bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe toho, že ide o 

pomerne veľkú aglomeráciu obyvateľov, na území je situovaná významná koncentrácia priemyslu, 

dopravy a stavebnej činnosti, odhadované je tu významné prašné znečistenie ovzdušia a vysoké 

regionálne pozadie koncentrácií PM10. Na základe toho bola na území mesta zriadená automatická 

monitorovacia stanica kvality ovzdušia (AMS) na Hasičskej ulici. Stanica je umiestnená blízko veľkej 

križovatky s vysokou intenzitou dopravy. Na území mesta sa ešte nachádzajú 2 monitorovacie stanice 

a to v lokalite Rozmarínová a J. Kráľa.  

Okolie Trenčína možno považovať za oblasť so stredne silno znečistením ovzduším, avšak samotné 

mesto Trenčín sa radí k oblastiam s pozitívnym vývojom emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, oxidu 

uhoľnatého aj tuhých znečisťujúcich látok. V období 2004 –2006 výrazne poklesla úroveň klasického 

znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak však narastalo znečisťovanie ovzdušia 

automobilmi a s tým súvisiaca koncentrácia prízemného ozónu. Príčinou uvedeného trendu je pokles 

priemyselnej výroby a spotreby energie, prijatie novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany 

ovzdušia, nahrádzanie menej ušľachtilých palív (hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom, 

povinné používanie trojcestných katalytických konvertorov pre všetky nové aj importované staršie 

osobné motorové vozidlá, používanie bezolovnatého benzínu. 

 

3.3.2 Voda 

V záujmovom území sa nachádza len jeden vodný tok, ktorý je sledovaný a hodnotený z hľadiska 

kvality vody (rieka Váh).Kvalita vody v rieke Váh je v profile mesta Trenčín priemerná (čistá až 

znečistená voda vo väčšine ukazovateľov), pod mestom v profile Opatovce je zhoršená (v niektorých 

ukazovateľoch silne znečistená). V r. 2001 –2002 sa kvalita vody vo Váhu v Trenčíne v hlavných 

ukazovateľoch pohybovala v II. –III. triede (s výnimkou koliformných baktérií –IV. trieda), v 

Opatovciach to bola III. Trieda čistoty (koliformné baktérie až V. trieda). 

Najbližšie sledovanie a meranie kvality podzemných vôd sa prevádza na lokalite Veľké Bierovce. Na 

uvedenej lokalite bola nameraná zvýšená mineralizácia, tvorená najmä hydrogénuhličitanmi a 

katiónmi vápnika, ale aj zvýšeným obsahom síranov, chloridov a dusičnanov. Tieto výsledky svedčia o 

antropogénnom znečistení podzemných vôd. Znečisťujúce látky sa dostávajú do podzemných vôd 

nielen z primárnych zdrojov (infiltráciou povrchových vôd Váhu do riečnych sedimentov), ale aj z 

priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, veľkovýkrmňou ošípaných a rozvozom tekutého 

hnojiva a pod.  

Najvýznamnejší vodovodný systém je SKV Trenčín. Významným zdrojom vody pre Trenčiansky SKV sú 

vodné zdroje v Dobrej, Nemšovej a pramene v Selci -voda z vodného zdroja Selec I a II obsahuje 

arzén.  
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V katastrálnom území sa nachádza aj niekoľko prameňov minerálnych vôd -kyseliek. Kubranskú, 

Orechovskú, Záblatskú a Zlatovskú kyselku spravuje Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín. 

Kvalita vody v prameňoch je pravidelne vyhodnocovaná. 

 

3.3.3 Pôda 

Ochrana pôdy ako zložky životného prostredia sa uplatňuje najmä prostredníctvom zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Tento zákon ustanovuje ochranu 

vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného 

obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií 

poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v 

prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode a v 

neposlednom rade ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na 

nepoľnohospodárske použitie a to hlavne poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej 

pôdno-ekologickej jednotky do 1. –4. kvalitatívnej skupiny (triedy kvality) 

Na území mesta Trenčín patria do 1. –3. skupiny čiernice modálne, čiernice glejové, fluvizeme 

modálne a fluvizeme glejové (hlboké, bezskeletnaté pôdy, hlinité až ílovito-hlinité). V4. skupine k 

týmto pôdam pribúdajú aj hnedozeme luvizemné až pseudoglejové. Pôdy 1. –4. bonity v riešenom 

území spolu zaberajú 966,3 ha (cca 32 % poľnohospodárskej pôdy) a nachádzajú sa najmä v kotlinovej 

časti územia mesta. 

 

3.3.4 Lesy 

Lesné ekosystémy všeobecne patria k najstabilnejším prvkom krajiny a sú zvyčajne súčasťou kostry 

územného systému ekologickej stability. Avšak hospodárenie v lesných ekosystémoch môže spôsobiť 

ich ohrozenie a narušenie. Hlavným stresovým faktorom v lesnom hospodárstve je neúmerná ťažba 

dreva nezodpovedajúca podmienkam samoobnovy. Oslabené ekosystémy sú tiež málo odolné proti 

pôsobeniu prirodzených škodcov. 

Lesné porasty na lesnom pôdnom fonde sa v katastrálnych územiach mesta Trenčín nachádzajú na 

rozlohe 3 073 ha, z toho 1 273,8 ha patrí do lesného hospodárskeho celku (LHC) Opatová, 1 245,0 ha 

do LHC Dolná Súča, 543,6 ha do LHC Trenčianske Stankovce a 10,4 ha patrí do LHC Drietoma. Z tejto 

rozlohy spravuje mesto Trenčín 206,9 ha lesov (lesopark Brezina), veľkú časť celkovej výmery lesov, 

ktorá je v neštátnom vlastníctve obhospodarujú rôzne pozemkové spoločenstvá (urbáre, lesné 

družstvá ,prípadne súkromní podnikatelia) a zvyšnú časť lesov, ktorá je vo vlastníctve štátu, 

neznámych vlastníkov a drobných súkromných vlastníkov spravujú Lesy Slovenskej republiky, š.p., 

Banská Bystrica prostredníctvom Odštepného závodu Trenčín a lesných správ Drietoma a Nemšová. 

Ochranu lesných zdrojov zabezpečujú vyčlenené kategórie účelových lesov, a to lesov ochranných a 

lesov osobitého určenia. V k. ú. mesta Trenčín zaberajú ochranné lesy 4,4 % z rozlohy lesného fondu 

a na lesy osobitého určenia pripadá 8,2 % z výmery lesného fondu. Tieto kategórie lesov vyžadujú 

osobitný režim hospodárenia, ktorý je v súlade s ich určenou funkciou. V záujmovom území sú za 

ochranné lesy vyhlásené lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach –sutiny, strže, hrebene, 

stráne so súvislo vystupujúcou materskou horninou a lesy s pôdoochrannou funkciou, predovšetkým 

protieróznou. Za lesy osobitého určenia sú tu vyhlásené lesy prímestské, lesy s významnou 

zdravotno-rekreačnou funkciou, lesopark Brezina a vojenský priestor Zábranie. 
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3.3.5 Hluk 

Hluk je jedným z faktorov zaťažujúcich životné prostredie obyvateľov, ale aj živočíchov. Produkovaný 

je najmä v priemyselných prevádzkach a v doprave. Výrazné zdroje hluku predstavujú aj dopravné 

koridory s intenzívnou premávkou. Okrem diaľnice D1 patria k najviac zaťaženým dopravným 

koridorom hlavný cestný ťah E50 Nové Mesto nad Váhom –Trenčín –Dubnica (cesta I/61), cesta I/50 

Trenčianska Turná –Trenčín a hlavné mestské komunikácie. 

Z hľadiska hlukovej záťaže prostredia pôsobí negatívne aj železničná doprava. Územím prechádza 

hlavná železničná trať č. 120 Bratislava –Trenčín –Žilina s pokračovaním do Košíc, s veľmi vysokou 

intenzitou prevádzky nad 100 vlakov/deň. Za najhlučnejšiu časť možno považovať prechod trate na 

moste cez rieku Váh v centre Trenčína. Negatívny vplyv dopravy, či už produkcie exhalácií alebo hluku 

znásobuje lokalizácia najzaťaženejších dopravných koridorov, cestného i železničného v súbežnej línii 

v meste Trenčín v dotyku s obytným územím. 

Hluková a imisná situácia v centre mesta bola priaznivo ovplyvnená prevádzkou diaľnice D1, 

predstavujúcej severozápadný obchvat mesta. 

Plošným zdrojom hluku v záujmovom území je aj hluk z leteckej dopravy z prevádzky leteckých 

opravovní a útvarov vojsk Ozbrojených síl SR, ako aj zo športového lietania. Negatívny vplyv hluku v 

okolí letiska v budúcnosti môže vzrásť v dôsledku využívania letiska pre civilnú leteckú dopravu. 

Od r. 1999 neboli podľa dostupných informácií na území mesta vykonané komplexné merania hluku. 

Úrad verejného zdravotníctva však každoročne monitoruje zaťaženie obyvateľstva hlukom z dopravy 

vo vybraných mestách Slovenska. V meste Trenčín bolo takéto meranie zrealizované v roku 2003. 

 

3.3.6 Odpadové hospodárstvo 

Odpady v krajine predstavujú veľmi výrazné stresové faktory, nakoľko ide o cudzorodé, umelé látky, 

ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prirodzené ekosystémy. Okrem plošného záberu prirodzených 

ekosystémov v dôsledku ukladania odpadov ich stresové pôsobenie na krajinu sa prejavuje 

kontamináciou prírodných zdrojov -povrchových a podzemných vôd, pôdy, ako aj prašnosťou, 

bakteriologickým zdrojom nákaz. Mnohé skládky odpadov sú charakteristické procesmi 

samovznietenia a tletia, čo je vo veľkej miere nebezpečné pre prvky ÚSES. Okrem odpadov 

produkovaných v priemysle a poľnohospodárstve je významným tvorcom odpadu aj obyvateľstvo. 

Takmer celé množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste Trenčín do júla 2000 je 

uložené na riadenej skládke odpadu v lokalite Trenčín-Zámostie. Prevádzkovateľom skládky je Mesto 

Trenčín. Komunálny odpad z mesta bol do uvedeného dátumu ukladaný na skládku Trenčín –

Zámostie, od r. 1998 aj na skládky Veronika –Dežerice a SSP Luštek Dubnica nad Váhom. 

Značná časť odpadov je využívaná ako druhotná surovina (v r. 2006 bolo využitých 555,4 t, kým v 

r.2015 už 5800 t.) a na kompostovanie (v r.2006 išlo o 974,5 t., kým vr. 2015 už 1443 t.). 

Skládkovanie na mestskej skládke Trenčín –Zámostie bolo ukončené k 31.7.2000, skládka je 

rekultivovaná. Sledovanie vplyvu skládky na podzemné vody je zabezpečené sústavou 

monitorovacích vrtov, dvakrát ročne sú odoberané vzorky vôd a sledujú sa parametre kvality vody 

stanovené  v podmienkach OÚ, odboru životného prostredia. Na základe viac ako desaťročného 

monitorovania bola preukázaná kontaminácia podzemných vôd vplyvom starej pochovanej skládky 

odpadov, avšak zrejmá je tendencia zlepšovania tohto nepriaznivého stavu. Hlavným problémom 

skládky je jej situovanie v geologicky nevhodnom prostredí -v podloží s veľmi dobre priepustnými 

vážskymi štrkopieskami a zároveň v oblasti s významnými zásobami podzemných vôd. Okrem 

uvedenej skládky sa v území nachádza niekoľko neriadených skládok odpadu, ktoré sú nebezpečné z 
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hľadiska pravdepodobnej nekontrolovanej kontaminácie okolitého prostredia. Postupne nastáva ich 

likvidácia a sanácia. 

So zavedením separovaného zberu začalo mesto v roku 1992 (sklo, papier, plasty, bioodpad), 

postupne pribudli aj iné druhy odpadov. Z pôvodných troch miest prevádzky kompostární (Zámostie, 

Soblahovská, Zlatovce) je dnes v prevádzke len jedna oficiálna kompostáreň na Zámostí. Spracúva 

odpad z verejnej zelene a bioodpad od občanov. 

Ako starú záťaž je možné charakterizovať úložisko odpadov na vrchu Pešková–skládka TOS Trenčín vo 

východnej časti Breziny, na ktorú boli ukladané odpady z tepelného spracovania kovov, a to 

odpadová kaliarenská soľ s obsahom kyanidov. Odpad bol na lokalite uložený trikrát (v r. 1955, 1963 

a 1978) -celkovo je tu uložených 51,5 t odpadu s 0,8 –1,2 % obsahom kyanidov. Skládka nebola 

zabezpečená proti úniku škodlivín. Na lokalitu skládky a jej možného vplyvu bol vypracovaný odborný 

hydrogeologický posudok, v ktorom sa nepreukázal negatívny vplyv skládky na ovzdušie, povrchové 

ani podzemné vody. Navrhovaný je monitoring kvality vôd v okolitých prameňoch na úpätí Breziny v 

päťročných intervaloch. 

 

4. SMART projekty mesta realizované v minulosti 

Mesto Trenčín už na svojom území realizovalo viacero čiastkových smart projektov v spolupráci s 

viacerými subjektami. Medzi najvýznamnejšie patrili najmä projekty uvedené nižšie. 

4.1 SMART Ulica v meste Trenčín 

Mesto Trenčín v minulosti realizovalo v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom projekt SMART 

ulice, ktorý umožnil v meste Trenčín vytvoriť smart ulicu (Palackého ulica), na ktorej boli testované 

viaceré smart technológie. Výsledkom tohto pilotného projektu bolo najmä to, že oba spolupracujúce 

subjekty z jeho realizácie získali mnoho skúseností a praktických poznatkov z oblasti 

implementovania inteligentných technológií v oblasti verejnej správy. Nevýhodou projektu však bolo, 

že technológie a aj smart dáta nie sú vo vlastníctve mesta. Preto mesto v rámci ďalších v budúcnosti 

realizovaných projektov (ak to bude možné) plánuje uplatňovať princíp vlastníctva smart dát 

samosprávou. 

 

4.2 Pilotný projekt inteligentného zvozu odpadu 

Ďalším smart projektom je pilotný projekt s organizáciou zabezpečujúcou zber odpadu. Konkrétne ide 

o projekt smart zberných nádob, či už podzemných alebo iných. Vďaka jeho realizácii mesto vykonalo 

inventarizáciu nádob prostredníctvom RFID čipov a RFID čítacieho zariadenia namontovaného na 

zvozové vozidlo. Očakávanými výstupmi tohto projektu boli: 

 Prvotná digitálna inventarizácia smetných nádob v meste Trenčín 

 Vybavenie zvozových vozidiel čítacími zariadeniami 

 Zaznamenávanie výsypov a aktualizácia databázy 

Projekt je v realizácii a jeho úspešnosť a reálne prínosy neboli doposiaľ vyhodnotené. Ale cieľom je 

získať skúsenosti z analýzy dát z tejto oblasti. 

 

4.3 Smart stĺpy verejného osvetlenia 

Mesto pri rekonštrukcii námestia investovalo do smart stĺpov verejného osvetlenia. Funkčné 

vlastnosti osvetlenia sú nastavované vďaka týmto stĺpom podľa smart pravidiel tak, aby bola 
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zabezpečená maximálna úspornosť, ale aby sa zabezpečovala aj bezpečnosť obyvateľov 

prostredníctvom smart “reakcií”, ako sú osvetlenia na bezpečnostné incidenty na námestí a podobne. 

Zároveň sú stĺpy osvetlenia zdrojom wifi internetového signálu, obsahujú kamery, reproduktory a 2x 

nabíjačku na elektromobily. Tieto stĺpy sú zároveň modulárne, takže sa dajú prispôsobovať. Po 

pilotnom projekte samospráva pristúpila k montáži smart stĺpov verejného osvetlenia aj v ďalších 

častiach mesta ako je Mestské átrium. V blízkej budúcnosti ich plánuje realizovať tiež aj pri 

rekonštrukcii okolia Okruhového Domu Armády, centra mesta a podobne. 

 

4.4 Využitie smart technológií v oblasti sociálnej starostlivosti 

Mesto v minulosti realizovalo tiež pilotný projekt v oblasti sociálnych služieb, konkrétne vo svojom 

zariadení pre seniorov, v ktorom sa snažilo pilotne otestovať niektoré technológie na pomoc 

seniorom. Pilotný projekt nakoniec nedopadol dobre a nepriniesol mestu očakávané výsledky. 

Napriek uvedenej skutočnosti sa mesto práve v tomto projekte poučilo z hľadiska výberu 

kvalifikovaných partnerov pre smart oblasti a aj preto v rámci smart stratégie chce zaviesť princíp, že 

pilotné projekty budú mať dopredu jasne zadefinované pravidlá, požiadavky a ciele, aby sa dali 

jednoznačne vyhodnotiť. 

 

4.5 Chatbot A.I. 

Samospráva mesta Trenčín využíva nový spôsob komunikáce mesta s občanmi – Smart City – Chatbot 

A.I., ktorý využíva prvky umelej inteligencie. Vďaka nemu sa Trenčín stal prvým mestom na Slovensku 

s podobným komunikačným nástrojom. Smart City – A.I. chatbot je počítačový program, ktorý 

simuluje bežnú konverzáciu medzi ľuďmi. Dokáže v reálnom čase a vo veľkom objeme komunikovať s 

viacerými obyvateľmi naraz. Vie prispôsobovať a personalizovať komunikáciu podľa kontextu 

konverzácie, správania či preferencií obyvateľov. Dokáže sa tiež prostredníctvom A.I. technológie sám 

učiť a kontinuálne zdokonaľovať komunikáciu. 

 

4.6 Projekt nasadzovania inteligentných vodomerov 

Mesto ako najväčší akcionár v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciách, presadilo postupné 

nasadzovanie smart vodomerov, ktorých odpočet funguje na princípe využitia IoT siete Lora. Sieť Lora 

sa začala využívať ako jednotné a zjednocujúce riešenie toku dát a informácií na území mesta pre 

viaceré služby, aby tak bola prevádzka siete čo najefektívnejšia z finančného hľadiska. Tak sa podarilo 

vytvoriť platformu pre ďalšie smart IoT služby, ktoré sa postupne vo svete rozširujú. 

 

4.7 Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja 

Projekt je zameraný na optimalizáciu procesov verejnej správy prostredníctvom implementácie smart 

konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pre tvorbu lepších verejných politík vo 

všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy mesta Trenčín. Vďaka jeho realizácii 

mesto získa podrobný monitoring a analýzu verejných politík, hodnotenie ich dopadov a návrh riešení 

na ich optimalizáciu s cieľom skvalitnenia a dostupnosti verejných služieb. 

Výstupom bude zadefinovanie 10 smart oblastí dôležitých pre mestskú samosprávu vrátane 

odporúčaní pre mesto, ktoré by malo realizovať v budúcich 10 rokoch. 

Projekt zároveň umožní vedeniu mesta Trenčín: 
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 Zmonitorovať aktivity územnej samosprávy mesta Trenčín, zanalyzovať ciele jeho verejných 

politík, ich obsah a zároveň zanalyzovať tiež obsahov ich regulačných rámcov  

 Následne zhodnotiť vyvíjané aktivity mesta, ich dopady a mieru a primeranosť napĺňania 

cieľov verejných politík a rozsahu verejných politík 

 Na záver umožní navrhnúť riešenia vo forme Koncepcie zapojenia smart prvkov v rámci 

optimalizácie verejných politík mesta s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných 

služieb občanovi 

 

4.8 Horizont 2020 

Cieľom projektu realizovaného v rámci schémy Horizont 2020, do ktorého sa zapojilo ďalších viac ako 

35 miest EÚ je v každom meste navrhnúť konkrétne opatrenia na vybudovanie samostatného 

energetického ostrova, ako príkladu pre zvyšné mestá Európy. 

 

4.9 OpenMaker 

Mesto Trenčín sa v roku 2018 rozhodlo využiť vyhlásenú dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva 

SR, ktorá mala finančne podporiť realizáciu smart city riešení v slovenských mestách. Preto vyhlásilo 

inovačnú súťaž pre tri oblasti aplikácie smart riešení – komunikácia s občanmi, starostlivosť o 

seniorov a Kino Hviezda. 

Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy, ich hlavnou motiváciou bola možnosť získať 

odporúčania pre aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR. V rámci výzvy mohli firmy 

získať financovanie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení 

do praxe. 

Prezentácia smart city riešení pre všetky oblasti sa konala 13. júna v Trenčíne. Na základe 

predstavených ideí sa mesto rozhodlo odporučiť tri projekty pre potenciálne financovanie zo strany 

ministerstva. 

 Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, 

ale i v terénnej opatrovateľskej službe. 

 Bot Media sa do výzvy zapojilo s projektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom 

chatbotu, využívajúc umelú inteligenciu. 

 Tretím odporúčaným projektom bolo Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá integruje 

kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej 

aplikácie. 

Inovačná súťaž bola zorganizovaná spoločnosťou Centire s.r.o. v rámci medzinárodného projektu 

OpenMaker. Trenčín sa tak zaradil k spoločnostiam ako Volkswagen a Mondeléz. Do projektu sa 

zapojilo 13 subjektov a v Trenčíne sa z nich predstavilo 11. 

 

4.10 Tlmočník pre nepočujúcich 

Od roku 2020 poskytuje mesto Trenčín svojim občanom v spolupráci s občianskym združením 

Deafcom službu tlmočníka pre nepočujúcich. Keď klient so sluchovým hendikepom príde na matriku 

alebo klientské centrum Mestského úradu v Trenčíne pre uľahčenie komunikácie použije vyškolená 

pracovníčka službu tlmočníka pre nepočujúcich. Spojenie s tlmočníkom do posunkového jazyka je 

možné nadviazať jednoducho a rýchlo, a to prostredníctvom tabletu s aplikáciou DEAFCOM. Spojenie 

je okamžité. Tablet podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej 

reči. 
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4.11 Moderná komunikácia a participácia 

Predmetom projektu je sústava riešení samosprávy pre jej priblíženiu bežným občanom. Uvedené 

spočívalo v zabezpečení veľmi aktívnych profilov na Facebooku, Instagrame, ale i realizácii rôznych 

marketingových kampaní, nového webu mesta fungujúcom na opensource wordpresse, či zapojení 

verejnosti do participácie tvorby verejnej politiky prostredníctvom webu https://zapojsa.trencin.sk. 

 

4.12 OpenData Trenčín 

Projekt spočíval vo vytvorení komplexného internetového portálu poskytujúceho dáta z 

informačných systémov rôznych mestských agend, ktoré sú publikované ako open data na 

egov.trencin.sk. Na portáli egov.trencin.sk mesto zverejňuje základné datasety ako napr. zmluvy, 

objednávky, faktúry, demografické údaje o obyvateľstve, evidenciu dlžníkov a i.  Okrem týchto dát 

zverejňuje mesto aj oveľa unikátnejšie dáta, ktoré nie sú zatiaľ medzi mestami na Slovensku 

rozšírené, patria medzi ne: 

 Harmonogram zasadnutí – Webstránka mesta trencin.sk má aktivovaný plug-in Wordpress-u 

cez ktorý mesto zverejňuje kalendár zasadnutí mestských komisií, mestského zastupiteľstva, 

výborov mestských častí. Bežný občan si vie pozrieť pdf harmonogramu, zaradiť 

harmonogram zasadnutí do svojho kalendára. Zároveň sú tieto údaje zdokumentované a 

sprístupnené cez natívne WordPress API pre ďalšie použitie.   

 Podujatia v meste – Informácie o podujatiach sú zhromažďované cez Kultúrno-informačný 

centrum mesta na podnet od občanov. Sú zhromažďované v internom systéme mesta. Dáta 

sú sprístupnené cez REST API v strojovo spracovateľnej forme, zdokumentované a pripravené 

na integráciu do aplikácií tretích strán.   

 Parkovisko ul. Palackého –  Na parkovisku v centre mesta sú senzory, ktoré monitorujú 

obsadenosť parkovacích miest. Informácie sú vizualizované  pre obyvateľov v aplikácii 

ParkDots. Dáta o obsadenosti parkoviska sú zdokumentované a dostupné aj cez Rest API real-

time. Momentálne nie sú sprístupnené historické dáta o vyťaženosti parkovísk – mesto ich 

má však interne k dispozícii pre lepšie plánovanie.   

 Technická mapa mesta – WMS služba – Trenčín zverejňuje technickú mapu mesta, ktorú 

využíva pri plánovaní investičných priorít, komunikácie s geodetmi pri zameriavaní lokalít, či 

pasporitizácie objektov. Architekti a študenti môžu využívať mapové podklady aj bez toho 

aby sa obracali na mesto cez infožiadosti.   

 

4.13 Sledovanie stavu naplnenosti odpadových nádob 

Pilotný projekt sa realizoval v nádobách na sklo v spolupráci spoločností Marius Pedersen a Slovanet. 

Mesto Trenčín v roku 2020 a 2021 bude sledovať naplnenosť polopodzemných nádob na komunálny 

zmesový odpad (čierne nádoby) a na základe zistení bude redukovať vývozy týchto nádob. Službu má 

mesto prenajatú ako HaaS nakoľko zmerané údaje sa medziročne a sezónne budú meniť len 

minimálne, nie je potrebné vynaložiť kapitálové výdavky na dlhodobú kúpu zariadení a softwaru. Čím 

ďalej tým viac občania separujú a preto sa znižuje objem zmesového komunálneho odpadu. Senzory 

napomôžu samospráve odhaliť ako môže znížiť ich frekvenciu alebo objem vývozu a ušetriť. 
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4.14 Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda 

Predmetom projektu bola komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho 

strediska - bývalého Kina Hviezda s komplexnou modernizáciou vnútorného vybavenia, v ktorom 

budú poskytované aj naďalej špecifické služby CKKP Hviezda obohatené o nové podporné programy v 

otvorených dielňach, ateliéroch či umeleckých inkubátoroch s výraznou nielen informačnou 

podporou dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents) by mala pomôcť 

vyriešiť problém nevyhovujúcej fyzickej infraštruktúry pre KKP a naplniť priority mesta ako aj regiónu. 

 

5 SWOT analýza mesta Trenčín 

SWOT analýza je vhodný nástroj, za pomoci ktorého je možné definovať vnútorné (silné a slabé 

stránky) a vonkajšie (príležitosti a ohrozenia) rozvojové faktory. S jej pomocou je možné určiť ciele 

rozvoja sledovaného územia, tak aby čo možno najefektívnejšie využili predpoklady a pozitívne 

rozvojové faktory a čo možno najvýraznejšie eliminovali problémy a rizikové oblasti. SWOT analýza, 

ako jedna z metód hodnotenia potenciálu územia zároveň pomáha identifikovať prioritné oblasti, 

ktoré by mali byť predmetom jeho rozvojovej stratégie. 

 

Tabuľka č. 1: SWOT analýza mesta Trenčín 

Silné stránky Slabé stránky 

 dostačujúci počet vzdelávacích zariadení 

 dobrý technický stav základných a materských škôl  

 zastúpenie stredoškolských zariadení rôznych typov 
a odborných zameraní 

 prítomnosť vysokoškolských zariadení 

 dostatočný počet zdravotníckych zariadení 
pokrývajúcich potreby občanov mesta 

 prítomnosť nemocníc a špecializovaných 
zdravotníckych pracovísk 

 široké spektrum sociálnych služieb a sociálnej 
starostlivosti o občanov ohrozených sociálnym 
vylúčením 

 pestré spektrum poskytovateľov sociálnych služieb 

 nadpriemerná prahová hodnota uspokojovania 
potrieb bývania 

 rozvinutá sieť kultúrnych inštitúcií poskytujúcich 
služby v oblasti umenia a kultúry 

 široké spektrum možností trávenia voľného času pre 
všetky vekové kategórie obyvateľstva 

 bezpečnosť a monitoring kriminality v meste 

 vytvorené vhodné územno-technické a ostatné 
priestorové podmienky pre realizáciu nových investícií 

 rovnomerne vybudovaná sieť miestnych komunikácií 

 čiastočné odklonenie dopravy z centra mesta 
prostredníctvom diaľnice D1, ktorá slúži ako obchvat 
mesta 

 prítomnosť železničnej trate 

 prítomnosť mestskej, prímestskej a diaľkovej 
autobusovej dopravy 

 existencia letiska 

 vysoká miera napojenia obyvateľstva a podnikov na 

 zlý technický stav niektorých kultúrnych pamiatok 
mesta 

 nevhodný technický stav časti bytového fondu 

 zlý technický stav niektorých kultúrnych zariadení 

 zlý technický stav niektorých športových 
a voľnočasových zariadení 

 zhoršujúci sa stav poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, slabé využitie informačno-
komunikačných technológií v zdravotníctve 

 nízka miera využitia smart technológií v oblasti 
sociálnych služieb 

 nedostatočná miera využitia inteligentných 
technológií v oblasti samosprávy mesta Trenčín 

 nízka úroveň implementácie smart prvkov do 
verejných politík mesta a absencia automatizovanej 
analitiky a zberu údajov potrebných k efektívnemu 
manažmentu správy vecí verejných 

 zvyšujúca sa miera kriminálnej činnosti vo vybraných 
oblastiach mesta Trenčín 

 zlý technický stav miestnych komunikácií 

 nízke využitie alternatívnych druhov dopravy na 
území mesta 

 nedostatok parkovacích plôch 

 nízka miera informovanosti občanov nielen v oblasti 
správy vecí verejných 

 zaradenie mesta do oblasti riadenia kvality ovzdušia 

 významné prašné znečistenie územia mesta a vysoké 
koncentrácie PM10 v okolí mesta 

 znečistené povrchové vody 

 znečistenie vodných tokov vplyvom antropogénnej 
činnosti 
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verejný vodovod a kanalizáciu 

 vysoká úroveň plynofikácie mesta 

 vysoká úroveň pokrytia internetovým signálom 

 dostupnosť pevného i mobilného telefónneho signálu 

 postupná realizácia projektov opbnovy bytového 
fondu a verejných budov mesta 

 atraktívne kultúrne pamiatky na území mesta 
podporujúce rozvoj cestovného ruchu 

 zvyšovanie štandardov v odpadovom hospodárstve 

 prítomnosť zariadenia zameraného na úpravu 
biologických odpadov 

 zavádzanie energeticky úsporných opatrení pri novej 
výstavbe a rekonštrukcii pôvodných objektov 

 realizácia aktivít zameraných na využitie smart 
technológií v oblasti samosprávy 

 

 prítomnosť oblastí s nadmernou hladinou hluku 

 prítomnosť riadenej skládky odpadu Trenčín-Zámostie 

 prítomnosť úložiska odpadov na vrchu Pešková 

Príležitosti Ohrozenia 
 podpora zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania 

 podpora investícií do vzdelávania, rozširovania 
zručností a celoživotného vzdelávania aj v oblasti 
využitia IKT technológií a smart technológií 

 zvyšovanie odbornej spôsobilosti lekárov a zvyšovanie 
úrovne služieb zdravotníctva najmä s ohľadom na 
vyššiu mieru využitia IKT a smart technológií 

 podpora projektov sociálnej infraštruktúry 
umožňujúcich prechod inštitucionálnych služieb na 
komunitné s využitím smart prvkov umožňujúcich 
lepšiu starostlivosť o klientov 

 realizácia aktivít podporujúcich budovanie 
a rekonštrukciu športových, voľnočasových 
a kultúrnych zariadení s využitím inteligentných 
systémov pri ich prevádzke 

 podpora rekonštrukcie existujúceho bytového fondu 
s ohľadom na zvyšovanie energetickej efektívnosti 
jeho prevádzky aj za pomoci využitia inteligentných 
systémov riadenia prevádzky 

 vybudovanie komplexného informačného systému 
zabezpečujúceho informovanosť obyvateľstva 

 zavádzanie inteligentných riešení pre potreby 
krízového riadenia a ochrany pred prírodnými 
katastrofami 

 minimalizácia znečisťovania jednotlivých zložiek 
životného prostredia prostredníctvom využitia 
inteligentných a inovatívnych technológií 

 zvyšovanie úrovne odpadového hospodárstva 
využitím inovatívnych technológií 

 podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z 
obnoviteľných zdrojov 

 zvýšenie kvality životného prostredia zavádzaním 
nízko odpadových a bezodpadových technológií vo 
výrobných procesoch 

 podpora aktivít zameraných na zhodnocovanie 
odpadov a znižovanie skládkovaného odpadu 

 podpora inštalácie technologických zariadení a 
realizácia technických opatrení na zabezpečenie 

 zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľstva 

 zvyšujúci sa počet obyvateľov odkázaných na sociálnu 
pomoc 

 výraznejší nárast segregácie marginalizovaných skupín 
obyvateľstva 

 nárast sociálno-patologických javov spoločnosti 
spôsobený nedostatočnou mierou preventívnych 
opatrení 

 hrozba sociálneho vylúčenia seniorskej populácie zo 
spoločenského života 

 nezáujem obyvateľstva o kultúrne dianie v meste 

 hroziace ohrozenie územia z úložiska odpadov 
a riadenej skládky odpadov 

 zvýšenie miery ohrozenia prirodzených biotopov a ich 
devastácia spôsobujúca vymieranie celých populácií 
organizmov 

 negatívne vplyvy globálneho otepľovania a zmien 
klímy na životné prostredie 

 častejšie ohrozenie obyvateľstva povodňami vplyvom 
klimatických zmien 

 ohrozenie zdravia obyvateľstva zásobovaného vodou 
z individuálnych zdrojov 

 príliš vysoké náklady na obnovu dopravnej 
infraštruktúry 

 finančne náročná realizácia projektov z oblasti 
environmentálnej infraštruktúry 

 nedostatok finančných zdrojov na realizáciu 
rozvojových zámerov 

 zvyšujúce sa nároky na dopravnú infraštruktúru 
spôsobené prudkým nárastom motorizácie 
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zníženia emisií 

 využitie moderných inteligentných technológií za 
účelom zlepšenia dynamickej dopravy mesta 

 využitie inteligentných technológií v oblasti statickej 
dopravy mesta 

 podpora budovania cyklistickej infraštruktúry 
(cyklochodníky, cyklopruhy, inteligentného systému 
zdieľania bicyklov a pod.) 

 budovanie prvkov upokojenia dopravy 

 podpora zavádzania využitia inteligentných 
technológií v oblasti verejnej dopravy 

 podpora využívania smart technológií v oblasti 
monitoringu spotreby pitnej vody, resp. v oblasti 
čistenia odpadových vôd 

 podpora aktivít vedúcich k znižovaniu energetickej 
spotreby a zvyšovaniu efektivity výroby energií 

 podpora využitia informačno-komunikačných 
a inteligentných technológií v oblasti cestovného 
ruchu 

 

 

6 Identifikácia kľúčových problémov a nedostatkov rozvoja 

Na základe SWOT analýzy a iných podkladov boli identifikované oblasti problémov a riziká, ktoré by 

bolo možné čiastočne mitigovať prostredníctvom vhodnej implementácie SMART technológií 

a procesov pri správe mesta. Mesto Trenčín sa preto rozhodlo navrhnúť postup zavádzania SMART 

technológií na jeho území s cieľom položiť metodické a strategické základy koncepcie budovania 

týchto systémov. V nadväznosti na SWOT analýzu, ktorá je prostredníctvom svojich údajov hlavným 

vstupným prvkom problémovej analýzy záujmového územia boli identifikované problémy 

v oblastiach definovaných nižšie. 

 

6.1 Oblasť základnej technickej infraštruktúry 

Oblasť základnej technickej infraštruktúry je charakteristická narastajúcimi problémami najmä 

v oblasti dynamickej dopravy ale i statickej dopravy. Problematika dopravy sa stáva pre samosprávu 

čoraz pálčivejšou, okrem nej sa však čoraz častejšie dostávajú do popredia i ďalšie oblasti. 

Najvýznamnejšie problematické oblasti sú definované nižšie. 

 

6.1.1 Dynamická doprava 

V ostatných rokoch sa zvyšuje intenzita dopravy v meste, predovšetkým na hlavných ťahoch cez 

mesto, čo negatívne vplýva na kvalitu života občanov. Na kľúčových križovatkách v meste dochádza z 

dôvodu vysokej intenzity dopravy ku dopravným zápcham a kolónam, častým kolíziám a iným 

dopravným incidentom. Je potrebné zvýšiť priechodnosť križovatiek aby bola maximálne využitá ich 

kapacita. Nárast dopravy v meste znamená vyššie nároky na dopravnú infraštruktúru a zvýšenú záťaž 

pre občanov ako aj životné prostredie. Pre kvalifikované rozhodovanie a plánovanie v oblasti dopravy 

chýbajú pravidelné presné a aktuálne údaje o intenzite a druhu dopravy na kľúčových dopravných 

uzloch v meste. 
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6.1.2 Statická doprava 

Problematika riešenia statickej dopravy v meste Trenčín zahŕňa niekoľko kľúčových oblastí, medzi 

ktoré patria monitoring obsadenosti parkovacích miest a sprístupnenie tejto informácie vodičom, 

kontrolu výberu parkovného a v neposlednom rade zber a vyhodnotenie údajov o statickej doprave 

za účelom podpory rozhodovania a plánovania rozvoja parkovacej infraštruktúry.  

 

6.1.3 Cyklistická doprava 

Problematika cyklistickej dopravy na území mesta Trenčín spočíva najmä v skutočnosti, že obyvatelia 

nepovažujú tento druh dopravy za bezpečný, čo úzko súvisí s nedostatočnou infraštruktúrou. 

Problémom je tiež absencia pravidelného monitorovania presunu obyvateľstva na bicykloch. V meste 

nie je vybudovaná infraštruktúra zabezpečujúca monitoringu cyklodopravy, ktoré by umožnili mestu 

relevantne rozhodovať o prioritných investíciách v oblasti cyklodopravy. 

 

6.1.4 Vodné hospodárstvo a čistenie odpadových vôd 

Tradičné meranie spotreby pitnej vody a množstva čistených odpadových vôd je potrebné nahrádzať 

novými inovatívnymi riešeniami, ktoré umožnia zefektívniť prevádzku vodovodu a kanalizačnej siete, 

prípadne prispieť k zlepšeniu identifikácie porúch. Takýmto spôsobom bude možné nielen získať 

relevantné dáta automatizovane ale zároveň prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb pre 

obyvateľstvo. 

 

6.1.5 Dátové a telekomunikačné siete 

Pre súčasné ekonomicky vyspelé krajiny predstavuje výkonná a efektívne fungujúca dátová sieť 

nevyhnutnú súčasť jej infraštruktúry, podobne ako dopravná infraštruktúra, elektrická energetická 

sieť, vodovodná sieť a ďalšie. Bez výkonnej dátovej siete nie je možné v dnešnej dobe zabezpečiť 

chod základných služieb. Dátové služby prenikajú do všetkých oblastí ľudskej činnosti: komunikácie, 

štátna správa, ekonomika, podnikateľská sféra a bankovníctvo, školstvo, zdravotníctvo, zábavný 

priemysel a pod. Aj s ohľadom na uvedené je nevyhnutné podporovať budovanie nových dátových 

sietí na území mesta, ktoré umožnia jeho obyvateľom zvýšiť úroveň života. 

 

6.1.6 Bezpečnosť mesta 

Súčasný kamerový systém obsahuje celkovo 34 statických kamier, 40 otočných kamier a 20 

prstencových kamier. Napriek uvedenému sa v poslednej dobe prejavuje pokrytie kamerami ako 

nepostačujúce najmä v lokalite sídliska Juh, ktoré je najväčším sídliskom mesta a ostatných 

okrajových častí mesta. Absencia kamerového systému v týchto lokalitách spôsobuje vyššiu 

početnosť páchanej trestnej činnosti v týchto častiach mesta. Hlavným a zásadným problémom je 

prenos dát t.j. absentuje spoľahlivá dátovo-telekomunikačná infraštruktúra, ktorá by zabezpečovala 

prenos signálu z týchto lokalít do riadiaceho strediska. Významným problémom je tiež absencia 

automatických funkcií detekcie incidentov v súčasnom kamerovom systéme, ktoré by značne 

zefektívnili prácu mestskej polície a umožnili rýchlejšie reagovanie na akékoľvek náznaky kriminálnej 

činnosti. Mesto aktuálne nedisponuje automatizovaným videoanalytickým systémom, rozpoznávanie 

incidentov a priestupkov sa vykonáva priamym pozorovaním monitorov pracovníkmi dohľadového 

centra, čo má za následok limitované možnosti využitia kamerového systému.  
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6.2 Oblasť energetického hospodárstva mesta 

Energetické hospodárstvo mesta je možné charakterizovať nielen z pohľadu verejných budov 

a bytového fondu, ale i z pohľadu verejného osvetlenia a pod. Najvýznamnejšie problematické oblasti 

sú definované nižšie. 

 

6.2.1 Energetické hospodárstvo budov 

Zníženie spotreby energií v budovách mesta je potrebné z pohľadu znižovania prevádzkových 

nákladov, zlepšovania parametrov životného prostredia a znižovania produkcie skleníkových plynov. 

Na efektívne znižovanie spotreby energií je nutné mať k dispozícii relevantné údaje o spotrebe. 

Mesto aktuálne nedisponuje smart meračmi spotreby energií vo svojich budovách a spotrebu 

vyhodnocuje na základe manuálneho odpočtu alebo vyúčtovania energií.  

 

6.2.2 Verejné osvetlenie 

Významnou súčasťou energetického hospodárstva mesta je tiež verejné osvetlenie, ktoré kladie 

nemalé nároky na finančný rozpočet mesta. Súčasný systém verejného osvetlenia na väčšine územia 

mesta neumožňuje riadiť osvetlenie automatizovane na základe vstupov zo senzorov osvetlenia, 

zisťovať automaticky výpadok časti verejného osvetlenia ani nastavovať dynamické harmonogramy 

osvetlenia. Rozvádzače verejného osvetlenia neumožňujú parciálne kontroly spotreby podľa 

jednotlivých vetiev verejného osvetlenia. Pri výpadku niektorej vetvy verejného osvetlenia sa 

častokrát stáva, že zamestnanci zodpovední za riešenie tohto problému sa o probléme dozvedajú 

oneskorene až na základe sťažností občanov. Uvedené spôsobuje výrazné problémy s prevádzkou 

verejného osvetlenia, ktorá sa tak stáva finančne a časovo veľmi náročná. 

 

6.3 Oblasť sociálnej infraštruktúry 

Sociálna infraštruktúra zahŕňa široké spektrum služieb, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované 

tradičným spôsobom, preto práve táto oblasť ponúka široké spektrum využiteľnosti inteligentných 

riešení, ktoré môžu reálne priniesť obyvateľom mesta Trenčín úžitok. 

 

6.3.1 Vzdelávacia infraštruktúra 

Napriek skutočnosti, že vzdelávacie inštitúcie už dlhšie obdobie využívajú pre svoje potreby moderné 

informačno-komunikačné technológie je potrebné neustále dbať na ich rozvoj a inováciu. 

V súčasnosti sú inovatívne formy vzdelávania, využitie novej inteligentnej techniky ale i aktivít 

slúžiacich na zlepšovanie fungovania a prevádzky týchto zariadení využívané iba v obmedzenej miere 

a poskytujú pomerne veľký priestor pre ich vyššiu implementáciu do každodenného fungovania 

týchto zariadení. 

 

6.3.2 Sociálne služby 

Mesto  Trenčín má množstvo povinností v oblasti týkajúcej sa občanov odkázaných na dlhodobú 

starostlivosť, bez ohľadu na stupeň tejto odkázanosti a na jej dôvody. Jedným zo spôsobov ako služby 

zlepšovať, je nájsť spôsob ako do služieb implementovať technológie, ktoré sa využívajú v oblasti 

Smart City a Internet vecí. V oblasti sociálnych služieb absentujú moderné riešenia pre sledovanie 

pohybu, stavu, či starostlivosti o klientov a preto je potrebné venovať tejto oblasti pozornosť. 
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Infraštruktúra a poskytované služby samosprávou Trenčín ale aj súkromným sektorom nereflektujú 

potreby ľudí s fyzickým alebo psychickým znevýhodnením. Samospráva nemá zmapovanú situáciu v 

meste a jednotlivé bariéry rieši ad-hoc. 

Problémom je tiež sociálna inklúzia, ktorej témam sa Mesto Trenčín venuje ad-hoc, prípad od 

prípadu. Do svojich politík nezahŕňa pohľady na vylúčené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

Jednotlivé drobné realizované úpravy sú iniciatívou niekoľkých jednotlivcov, zamestnancov úradu. 

 

6.3.3 Zdravotné služby 

Napriek skutočnosti, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je v kompetencii samosprávy mesta 

Trenčín, zdravotníctvo tvorí prirodzenú súčasť každodenného života obyvateľov mesta a preto je 

potrebné dbať na jeho rozvoj v súlade s požiadavkami doby. Problematickým sa ukazuje v tejto 

oblasti najmä nízka miera využitia inteligentných technológií, ktoré by zvýšili úroveň starostlivosti 

o pacienta. V mnohých prípadoch zdravotníckych zariadení sa stretávame s nízkou mierou 

elektronizácie, minimálnym využitím moderných technológii ako sú inteligentné systémy 

objednávania pacientov, ich evidencia príchodu k lekárovi a pod. Preto je nevyhnutné dbať na ich 

postupné zavádzanie. 

 

6.3.4 Športová a voľnočasová infraštruktúra 

Mnohé športové a voľnočasové zariadenia mesta prebehli v minulosti obnovou avšak pri jej realizácii 

nebol kladený dôraz na využitie moderných inteligentných technológií. Z uvedeného dôvodu 

poskytuje oblasť voľnočasových aktivít veľký priestor pre možnosti implementovania inteligentných 

technológií do ich fungovania, či už vo forme digitalizácie poskytovaných služieb, resp. vytvorenia 

interaktívnych prezentačných plôch, či iných moderných riešení, ktoré v súčasnosti v týchto 

priestoroch chýbajú. 

 

6.4 Oblasť manažmentu verejných politík 

Samospráva mesta Trenčín sa snaží o čo možno najefektívnejšie poskytovanie všetkých svojich služieb 

obyvateľom a zároveň pri tom podporuje inovácie, výskum, nové myšlienky, rešpektuje životné 

prostredie a zohľadňuje názory svojich obyvateľov. Aj napriek tomu sa však pri manažmente správy 

vecí verejných potýka z viacerými problémami. Najvýznamnejšie uvádzame nižšie. 

 

6.4.1 Informovanie verejnosti mesta 

V súčasnosti až 20 % obyvateľstva mesta nemá dostatočný prístup k webovým stránkam mesta a 

mobilným aplikáciám. Z uvedeného dôvodu nie je sprostredkovanie dôležitých informácií a oznamov 

zo strany mesta pre túto skupinu občanov zabezpečené na potrebnej úrovni. Z uvedeného dôvodu by 

bolo potrebné uvedenú situáciu v dohľadnej dobe riešiť. 

 

6.4.2 Zber dát pre efektívny manažment správy vecí verejných 

Pre riadenie mesta je potrebná integrácia údajov na jednej platforme, aby bolo možné vyhodnocovať 

rôzne druhy údajov vo vzájomnej korelácii. Mesto aktuálne nedisponuje centrálnym systémom, ktorý 

by integroval všetky typy senzorov na území mesta a poskytoval komplexné prehľady o nameraných 

hodnotách. 
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6.4.3 Rozvoj elektronizácie a automatizácie procesov verejnej správy 

Poskytovanie služieb samosprávy mesta Trenčín prebehlo v minulosti viacerými zmenami, z ktorých 

mnohé sa týkali tiež postupného zavádzania ich elektronizácie. Aj napriek uvedenému je však mnoho 

týchto služieb závislých na tradičnom prístupe a je preto neustále potrebné dbať na podporu ich 

ďalšej elektronizácie s ohľadom na zvyšovanie komfortu občanov mesta pri vybavovaní potrebnej 

agendy. 

 

6.5 Oblasť environmentálnej politiky mesta 

6.5.1 Odpadové hospodárstvo 

Mesto Trenčín zabezpečuje zber odpadu a s ním súvisiacu agendu. Napriek tomu však nedisponuje 

žiadnymi nástrojmi na automatizáciu procesu evidencie zvozu odpadu, čo komplikuje kontrolu 

úhrady zberu odpadu ako aj evidenciu a kontrolu samotného zberu. Plánovaná legislatíva bude 

vyžadovať funkcionalitu váženia a evidencie zbieraného odpadu čo však súčasný systém mesta 

neumožňuje. Súčasné zabezpečenie zberu odpadu stojí samosprávu nemalé financie a zároveň tiež 

vyžaduje vysokú administratívnu záťaž pre jej zamestnancov. 

 

6.5.2 Ochrana prírody a krajiny 

Ovzdušie v mesta Trenčín negatívne ovplyvňuje pomerne hustá doprava a zároveň miestna 

priemyselná činnosť. Napriek uvedenému v súčasnosti nie je na území mesta zavedený monitoring 

lokálnych environmentálnych ukazovateľov, ktorý by sprístupnil občanom a mestu aktuálne hodnoty 

vybraných parametrov životného prostredia ako objektívnych informácií nevyhnutných pre 

rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú činnosť. Zároveň nie sú využívané ani technológie pre potreby 

monitorovania a vyhodnocovania rizík, ktoré by napomáhali ich bezproblémovému zvládaniu. 

 

6.6 Oblasť koordinácie a vzdelávania v oblasti konceptu SMART City 

Oblasť vzdelávania a koordinácie implementácie zavádzania konceptu smart city na území mesta 

Trenčín je v súčasnosti najmenej rozvíjanou oblasťou vo sfére IoT riešení. Najvýznamnejšie problémy 

v tejto oblasti sú definované nižšie. 

 

6.6.1 Koordinácia rozvoja IoT riešení 

Na území mesta chýba subjekt, ktorý by zjednocoval jednotlivých stake holderov, a ktorý by bol 

priamo zodpovedný za zavádzanie takýchto riešení do každodenného života mesta. Mesto sa snaží 

takýmto subjektom byť a pracuje na tom už dlhší čas, ale jeho postavenie a autorita v tomto smere 

ešte len vzniká a je potrebné ju posilniť V súčasnosti prebieha nasadzovanie IoT riešení parciálne 

a v niektorých prípadoch „živelne“, každý subjekt pôsobiaci na území mesta realizuje vlastné 

projekty, ktoré však mnohokrát nie sú navzájom kompatibilné a vzájomne spolu nekomunikujú. Na 

druhej strane v poslednom období už je vidieť prvé výsledky koncepčnej práce mesta, ktoré sa snaží 

koordinovať celú oblasť najprv na strategickej úrovni a neskôr aj na nižších úrovniach. 
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6.6.2 Vzdelávanie v oblasti využitia a použitia IoT riešení 

V Trenčíne zároveň tiež absentuje aktívnejšia forma formálneho resp. neformálneho vzdelávania 

v oblasti využívania, používania a ovládania inteligentných riešení, ktoré by predstavilo tento koncept 

širokému spektru obyvateľov, či už zo strany občanov mesta, jeho zamestnancov, firiem a spoločností 

a pod. Uvedené spôsobuje neznalosť možností využitia takýchto technológií a neustále využívanie 

tradičných konceptov, ktoré sa mnohokrát stávajú nielen drahšími z pohľadu prevádzky ale 

i neefektívnejšími z hľadiska funkčnosti. Ale práve preto mesto cielene v poslednom období 

pristupuje k implementácii viacerých koncepčných prvkov či už v oblasti stratégie, komunikácie 

a začalo pracovať aj na oblasti ľudských zdrojov pre najbližšie roky. 

 

V priamej nadväznosti na definované kľúčové problémy a nedostatky sú v strategickej časti 

vyšpecifikované jednotlivé strategické priority, z ktorých každá má svoj vlastný cieľ, napĺňaním 

ktorého sa dosiahne minimalizácia negatívnych následkov problému. Podobne na príčiny problémov 

nadväzujú priority a opatrenia, ktoré sú ich priamym protipólom, prostredníctvom ktorého je ich 

negatívny vplyv možné neutralizovať. 

 
 

Strategická časť 
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7 Rozvojová stratégia v oblasti IoT riešení 

Rozvojová stratégia mesta Trenčín v oblasti IoT riešení zahŕňa okrem súboru priorít špecifikujúcich 

sféry, ktoré by mali byť predmetom jeho záujmu, i komplex opatrení ktorých cieľom je špecifikovať 

možné riešenie jednotlivých oblastí uvedených v kľúčových problémoch a nedostatkoch rozvoja tak, 

aby sa zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj zavádzania konceptu SMART city na území mesta Trenčín. 

 

7.1 Rozvojová vízia mesta Trenčín 

Mesto Trenčín by malo byť mestom, ktoré bude schopné, čo najefektívnejšie poskytovať všetky 

služby svojim obyvateľom a zároveň pri tom podporovať inovácie, výskum, nové myšlienky, 

rešpektovať životné prostredie a zohľadňovať názory svojich obyvateľov. Malo by sa stať mestom, 

ktoré riadi svoju mobilitu, spotrebu energií, budovy, priestor a digitálne informácie energeticky 

účinným a udržateľným spôsobom v prospech blahobytu svojich občanov, pracovníkov a turistov. 

 

7.2 Identifikácia cieľov rozvojovej stratégie 

V nadväznosti na rozvojovú víziu mesta Trenčín, ktorá predstavuje súbor spoločných predstáv aktérov 

rozvoja záujmového územia, bol špecifikovaný globálny cieľ stratégie rozvoja územia v oblasti IoT 

riešení, na ktorý následne nadväzujú strategické a špecifické ciele. Napĺňanie jednotlivých 

špecifikovaných cieľov je zabezpečované prostredníctvom strategických oblastí, strategických priorít 

a opatrení, ktorých priebežná realizácia by mala  prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa. 

 

7.2.1 Globálny cieľ rozvojovej stratégie 

Globálnym cieľom rozvojovej stratégie mesta Trenčín je zavádzanie nových a inovatívnych riešení do 

každej sféry hospodárstva mesta, ktoré prispeje k posilneniu jeho vlastnej konkurencieschopnosti 

a zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov. 

 

7.2.2 Strategické ciele rozvojovej stratégie 

Napĺňanie strategických cieľov spracovaných v nadväznosti na syntézu kľúčových problémov rozvoja 

IoT riešení na území mesta do siedmych hlavných oblastí sociálno-ekonomického a spoločenského 

života mesta, povedie k odstráneniu týchto problémov a vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľné 

zavádzanie inteligentných technológií do kľúčových oblastí rozvoja mesta. Prehľad jednotlivých 

strategických cieľov znázorňuje tabuľka č. 2. 

 

Tabuľka č. 2: Strategické ciele rozvojovej stratégie mesta Trenčín 

Strategická priorita Strategický cieľ 

I. Základná technická 

infraštruktúra 

Modernizovaná základná technická infraštruktúra využívajúca inteligentné technológie 

zvyšujúce efektivity jej prevádzky vedúcu k zlepšeniu životného štandardu obyvateľov mesta. 

II. Energetické 

hospodárstvo mesta 

Energetické hospodárstvo mesta využívajúce inteligentné technológie za pomocou, ktorých 

bude možné dosiahnuť vysoko efektívnu prevádzku energetických zariadení na území mesta. 

III. Sociálna infraštruktúra 

Kvalitná sociálna infraštruktúra využívajúca inteligentné technológie, ktoré budú 

zabezpečovať vyššiu efektivitu poskytovaných služieb a vyššie životné podmienky obyvateľov 

mesta. 

IV. Manažment verejných 

politík 

Zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu 

rozhodovania a kontaktu verejnej správy s verejnosťou za účelom zvýšenia úrovne jej života. 
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V. Environmentálna 

politika mesta 

Environmentálna politika mesta Trenčín založená na eliminovaní negatívnych dopadov 

vplývajúcich na kvalitu životného prostredia a úroveň zdravotného stavu a kvality života jeho 

obyvateľov za pomoci využitia inteligentných technológií. 

VI. Koordinácia 

a vzdelávanie v oblasti 

konceptu SMART City 

Vytvorenie metodickej, integračnej a komunikačnej platformy, ktorá umožní postupné 

zavádzanie nových technológií a procesov do života mesta s ohľadom na koncepčné 

vzdelávanie v oblasti inteligentných technológií na území mesta. 

 

7.2.3 Špecifické ciele rozvojovej stratégie 

V nadväznosti na špecifikované strategické ciele bol na nižšej úrovni vytvorený súbor špecifických 

cieľov, ktorých napĺňanie je zabezpečované prostredníctvom podpory jednotlivých priorít rozvoja 

(tab. č. 3). 

 

Tab. č. 3: Špecifické ciele priorít rozvoja mesta Trenčín 

Strategická 

priorita 
Priorita Špecifický cieľ 

I.
 Z
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I.I Dynamická doprava 

Trvaloudržateľný rozvoj dynamickej dopravy na území mesta 

Trenčín, ktorý spolu so zvýšením úrovne využitia inteligentných 

technológií prispeje k ekonomickému a hospodárskemu rozvoju 

mesta Trenčín a zvýšeniu kvality úrovne života jeho obyvateľov. 

I.II Statická doprava 

Trvaloudržateľný rozvoj statickej dopravy na území mesta 

Trenčín, ktorý spolu so zvýšením úrovne využitia inteligentných 

technológií prispeje k ekonomickému a hospodárskemu rozvoju 

mesta Trenčín a zvýšeniu kvality úrovne života jeho obyvateľov. 

I.III. Cyklistická doprava 

Trvaloudržateľný rozvoj cyklistickej dopravy ako alternatívneho 

spôsobu prepravy osôb v rámci mesta Trenčín a jeho širšieho 

zázemia, ktorý zabezpečí zlepšenie kvality životného prostredia 

a celkového zdravotného stavu obyvateľstva. 

I.IV Vodné hospodárstvo 

a čistenie odpadových vôd 

Vytvorenie inteligentného systému manažmentu vodného 

hospodárstva a správy odpadových vôd mesta Trenčín 

umožňujúceho ich efektívnu prevádzku a vyšší štandard 

poskytovaných služieb. 

I.V Dátové a telekomunikačné 

siete 

Podpora budovania dátových sietí na území mesta Trenčín s 

vysokou bezpečnosťou komunikácie, rozširujúcich mieru 

internetového pokrytia a vedúcich k zvyšovaniu úrovne života 

obyvateľov mesta. 

I.VI Bezpečnosť mesta 

Zvýšenie úrovne bezpečnosti obyvateľstva zavedením 

automatizovaných videoanalytických funkcií kamerového 

systému, ktoré umožnia rozšírenie prehľadu o dianí v meste, 

rýchlejšiu identifikáciu incidentov a rýchlejšiu reakciu na 

incidenty. 

II
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II.I Energetické hospodárstvo 

budov 

Zavedenie efektívneho energetického manažmentu budov mesta 

Trenčín založeného na využití inteligentných technológií, ktoré 

umožnia zabezpečiť prepojenosť energetického manažmentu s 

urbanizmami na území mesta a jeho okolia. 

II.II Verejné osvetlenie 

Vytvorenie inteligentného systému prevádzky verejného 

osvetlenia spejúceho k efektívnejšej a energeticky menej 

náročnej prevádzke, ktorá zároveň zvýši úroveň života obyvateľov 

mesta Trenčín. 

II
I.
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III.I Vzdelávacia infraštruktúra 

Využitie inteligentných technológií pre zvýšenie efektivity 

prevádzky a úrovne služieb poskytovaných vzdelávacími 

inštitúciami v meste Trenčín, ktoré zvýšia úroveň vzdelávacích 

zariadení a systému vzdelávania. 

III.II Sociálne služby 

Poskytovanie sociálnych služieb a zlepšenie sociálnej 

infraštruktúry v súlade s rastúcimi nárokmi obyvateľstva 

a dôrazom na implementáciu inteligentných technológii pri ich 

zabezpečovaní. 

III.III Zdravotné služby 

Zvýšenie miery využitia inteligentných a informačno-

komunikačných technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti, 

ktoré umožní zvýšiť úroveň starostlivosti o pacienta. 



 131 

III.IV Športová a voľnočasová 

infraštruktúra 

Vyššia miera využitia inteligentných technológií v oblasti 

športovej a voľnočasovej infraštruktúry, ktorá prispeje k vyššej 

miere ich propagácie a využiteľnosti obyvateľmi mesta Trenčín 

a prípadnými návštevníkmi. 
IV
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IV.I Informovanie verejnosti 

mesta 

Efektívnejší systém sprístupňovania informácií širokej verejnosti 

za pomoci využitia inteligentných informačno-komunikačných 

technológií, ktorý prispeje k zvýšeniu transparentnosti 

a otvorenosti orgánov zabezpečujúcich správu vecí verejných 

IV.II Zber dát a efektívny 

manažment správy vecí 

verejných 

Vytvorenie efektívneho systému zberu dát, ktoré zabezpečia 

samospráve relevantné, aktuálne i historické informácie 

využiteľné pre vykonávanie kvalifikovanejších rozhodnutí pri 

výkone správy mesta v kľúčových oblastiach. 

IV.III Rozvoj elektronizácie 

a automatizácie procesov 

verejnej správy 

Vyššia miera elektronizácie verejných služieb , ktorá prispeje k 

zníženiu administratívnej záťaže občanov, zefektívni a skvalitní 

správu vecí verejných a zrýchli procesy vybavovania služieb. 

V
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V.I Odpadové hospodárstvo 

Zavedenie efektívneho systému odpadového hospodárstva 

založeného na využití inteligentných technológií, ktoré umožnia 

automatizovať spôsob evidencie, monitoringu množstva odpadu 

a kontroly množstva odpadu. 

V.II Ochrana prírody a krajiny 

Zvýšenie miery ochrany životného prostredia prostredníctvom 

účinných technických a technologických opatrení 

a environmentálnej osvety obyvateľstva 

V
I.

 K
o

o
rd

in
ác

ia
 

a 
vz

d
e

lá
va

n
ie

 

v 
o

b
la

st
i k

o
n

ce
p

tu
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A

R
T 

C
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y VI.I Koordinácia rozvoja IoT 

riešení 

Vytvorenie efektívneho systému riadenia implementácie 

inteligentných technológií do ekonomiky mesta a vytvorenie 

vhodného prostredia zameraného na implementáciu zdieľanej 

ekonomiky mesta Trenčín. 

VI.II Vzdelávanie v oblasti 

využitia a použitia IoT riešení 

Zavedenie efektívneho manažmentu ľudských zdrojov s ohľadom 

na zabezpečenie mesta Trenčín pre budúce potreby v oblasti ich 

využiteľnosti v oblasti integrácie smart riešení na jeho území. 

 

7.2.4 Opatrenia rozvojovej stratégie 

Nástroj napĺňania špecifických cieľov jednotlivých priorít predstavujú konkrétne opatrenia. Tie sú 

navrhnuté tak, aby podporili hospodársky a sociálno-ekonomický rast záujmového územia a aby ich 

realizácia prispela k zvyšovaniu konkurencieschopnosti mesta Trenčín a vytvorila z neho dynamicky sa 

rozvíjajúci organizmus efektívne využívajúci svoje endogénne a exogénne zdroje. Jednotlivé 

opatrenia v rámci navrhovaných priorít sú spracované tak aby okrem samotného rozvoja mesta 

Trenčín brali do úvahy priority rozvoja Európskej únie, Slovenskej republiky a zároveň rešpektovali 

potreby a výzvy regionálnej úrovne. Z tohto dôvodu bolo špecifikovaných celkovo 29 opatrení v rámci 

18 priorít a šiestich strategických oblastí. Ich prehľad naznačuje tabuľka č. 4. 

 

Tab. č. 4: Prehľad opatrení rozvojovej stratégie mesta Trenčín 

Strategická 

priorita 
Priorita Opatrenie 

I.
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I.I Dynamická doprava 

I.I.I Zber údajov o dynamickej doprave 

I.I.II Zavedenie inteligentného riadenia kľúčových križovatiek na 

území mesta 

I.I.III Zavedenie inteligentných bezpečnostných prvkov na 

miestnych komunikáciách 

I.II Statická doprava 
I.II.I Zavedenie systému inteligentného monitoringu parkovania 

na území mesta 

I.III Cyklistická doprava 

I.III.I Zavedenie inteligentného systému monitoringu cyklistickej 

dopravy 

I.III.II Zavedenie inteligentných systémov pre využívanie 

cyklodopravy ako plnohodnotného druhu alternatívnej dopravy 

na území mesta 

I.IV Vodné hospodárstvo 

a čistenie odpadových vôd 

I.IV.I Zavedenie inteligentného systému meračov spotreby pitnej 

vody 
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I.IV.II Zavedenie inteligentných technológií v oblasti čistenia 

odpadových vôd 

I.V Dátové a telekomunikačné 

siete 

I.V.I Zavádzanie internetového pokrytia na verejných 

priestranstvách mesta Trenčín 

I.V.II Podpora budovania siete LoRaWAN na území mesta Trenčín 

I.VI Bezpečnosť mesta 
I.VI.I Podpora budovania inteligentného kamerového systému 

s automatizovanými videoanalytickými funkciami na území mesta 
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II.I Energetické hospodárstvo 

budov 

II.I.I Podpora zavádzania inteligentného systému merania 

spotreby energií vo verejných budovách a bytovej a domovej 

zástavbe 

II.I.II Podpora zavádzania energetického manažmentu mesta s 

cieľom vybudovania samostatného energetického ostrova v 

meste 

II.II Verejné osvetlenie 
II.II.I Podpora budovania inteligentného systému verejného 

osvetlenia mesta Trenčín 

II
I.

 S
o

ci
ál

n
a 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

III.I Vzdelávacia infraštruktúra 
III.I.I Podpora zavádzania inteligentných technológií v oblasti 

vzdelávania obyvateľstva a prevádzky vzdelávacej infraštruktúry 

III.II Sociálne služby 

III.II.I Podpora zavádzania technológií využívajúcich čidlá, 

posielanie meraných dát, ich spracovanie a následné využitia v 

prospech starostlivosti o klienta 

III.II.II Podpora zavádzania inteligentných technológií v oblasti 

prevádzky inštitucionálnych a terénnych sociálnych služieb mesta 

Trenčín  

III.II.III. Podpora využívania inteligentných technológií pri 

poskytovaní služieb verejnou správou pre obyvateľov s fyzickým 

alebo psychickým znevýhodnením 

III.II.IV Podpora zavádzania inteligentných technológií pri 

manažmente vylúčených a znevýhodnených skupín obyvateľstva 

III.III Zdravotné služby 

III.III.I Podpora elektronizácie služieb zdravotníckych zariadení 

a projektov využívajúcich moderné inteligentné technológie v 

zdravotníctve 

III.IV Športová a voľnočasová 

infraštruktúra 

III.IV.I Podpora zavádzania inteligentných inovačných projektov 

na verejných priestranstvách mesta Trenčín 

III.IV.II Podpora rozvoja zavádzania inteligentných technológií 

a využitia elektronizácie pri správe a prevádzke športových 

a voľnočasových zariadení 
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IV.I Informovanie verejnosti 

mesta 

IV.I.I Podpora zavádzania informačno-komunikačných technológií 

v oblasti informovania občanov mesta ako súčasť inteligentnej 

komunikačnej platformy 

IV.II Zber dát a efektívny 

manažment správy vecí 

verejných 

IV.II.I Podpora zavádzania inteligentných systémov manažmentu 

územia ako nástroja pre integrovanie rôznych druhov dát 

a údajov získaných vďaka realizovaným IoT opatreniam 

IV.III Rozvoj elektronizácie 

a automatizácie procesov 

verejnej správy 

IV.III.I Podpora projektov rozvoja elektronizácie služieb verejnej 

správy 

IV.III.II Podpora zavádzania chatbotov 
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V.I Odpadové hospodárstvo 

V.I.I Podpora projektov zameraných na zavádzanie inteligentných 

technológií v odpadovom hospodárstve umožňujúcich 

efektívnejšie plánovanie a optimalizovanie zvozov odpadu 

a manažmentu odpadového hospodárstva mesta 

V.II Ochrana prírody a krajiny 

V.II.I Podpora zavádzania inteligentných technológií 

umožňujúcich monitoring a vyhodnocovanie a včasné varovanie 

a zvyšovanie pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 
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VI.I Koordinácia rozvoja IoT 

riešení 

VI.I.I Podpora vytvorenia mestského clustra pôsobiaceho 

v oblasti koncepčnej implementácie smart technológií na území 

mesta Trenčín 

VI.I.II Podpora zavádzania princípov Smart ekonomiky do riadenia 

investícií mesta 

VI.I.III Podpora vytvárania prostredia vhodného pre 

implementáciu zdieľanej ekonomiky na území mesta Trenčín 

VI.II Vzdelávanie v oblasti 

využitia a použitia IoT riešení 

VI.II.I Podpora aktivít vedúcich k zvyšovaniu praktických 

a teoretických vedomostí obyvateľstva v oblasti smart technológií 

VI.II.II Podpora smart manažmentu ľudských zdrojov s cieľom ich 

zabezpečenia pre budúce potreby mesta 
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8. Implementačný rámec priorít mesta Trenčín 

Implementačný rámec je jednou z najdôležitejších častí Stratégie implementácie SMART technológií v 

Meste Trenčín, ktorá predstavuje konkrétne návrhy aktivít pre dosiahnutie stanovených cieľov 

stratégie a zároveň špecifikuje cieľové skupiny, na ktorých sú jednotlivé aktivity zamerané a ktoré 

z nich budú mať osoh, spolu so základnými možnými zdrojmi financovania. Popis príkladov projektov 

uvedených v tejto časti nie je taxatívny a uvádza iba možné spôsoby a príklady implementovania 

navrhovaných opatrení do praxe v záujmovom území. 

 

8.1 Strategická priorita I. Základná technická infraštruktúra 

Strategická priorita I: Základná technická infraštruktúra predstavuje základy pre rozvoj informačno-

komunikačných technológií, inovácií, a ďalších nadväzujúcich služieb. Napĺňanie cieľa tejto 

strategickej priority, ktorým je „Modernizovaná základná technická infraštruktúra využívajúca 

inteligentné technológie zvyšujúce efektivity jej prevádzky vedúcu k zlepšeniu životného štandardu 

obyvateľov mesta.“, si vyžaduje orientovať sa na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí trvalo 

udržateľný rast, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a využitie IoT technológií vo 

všetkých sférach hospodárstva. Z tohto dôvodu boli špecifikované celkovo päť prioritných oblastí. 

 

8.1.1 Priorita I. I Dynamická doprava 

Priorita I.I, ktorej cieľom je „Trvaloudržateľný rozvoj dynamickej dopravy na území mesta Trenčín, 

ktorý spolu so zvýšením úrovne využitia inteligentných technológií prispeje k ekonomickému a 

hospodárskemu rozvoju mesta Trenčín a zvýšeniu kvality úrovne života jeho obyvateľov“, je 

zameraná na zabezpečenie rozvoja v oblasti dynamickej dopravy mesta Trenčín. Tá by mala byť 

zabezpečovaná prostredníctvom zvýšenia efektivity využitia materiálov a energií, podpory výskumu a 

technologického rozvoja, aplikovaného výskumu, vývoja inovácií, transferu technológií v oblasti 

dopravy, ale i podpory budovania kvalitnejšej dopravnej infraštruktúry. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Zber údajov o dynamickej doprave 

 Zavedenie inteligentného riadenia kľúčových križovatiek na území mesta 

 Zavedenie inteligentných bezpečnostných prvkov na miestnych komunikáciách 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 



 135 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie inteligentných križovatiek na území mesta Trenčín. Projekt zameraný na 

optimalizáciu nastavenia intervalu zelenej a červenej pre jednotlivé smery v križovatkách. 

Križovatky budú riadené na základe údajov zo senzorov monitorujúcich aktuálnu dopravnú 

situáciu v jazdných pruhoch križovatky a automaticky upravovať svetelný plán podľa 

aktuálnej dopravnej situácie. Systém umožní zvýšenie priechodnosti križovatiek optimalizáciu 

nastavenia intervalu zelenej a červenej pre jednotlivé smery v križovatkách a zároveň umožní 

tiež preferovaný prejazd vozidiel záchrannej služby a MHD. Signálny plán križovatky sa bude 

automaticky upravovať na základe okamžitých výstupov z analýzy intenzity dopravy. 

 Vytvorenie systému merania intenzity dopravy na území mesta Trenčín. Projekt zameraný 

na vybudovanie systému merania intenzity dopravy na vybraných úsekoch komunikácií 

mesta. Systém bude prostredníctvom kamerového systému s následným vyhodnocovaním 

videostreamu v analytickom nástroji analyzovať jednotlivé typy vozidiel, ich trasy, EČV a 

ďalšie informácie. Projekt umožní konfiguráciu parametrov dopravných analýz a bude slúžiť 

ako univerzálny a flexibilný nástroj pre analýzy rôznych pohľadov na dynamickú dopravu v 

meste, pohyb chodcov a cyklistov a pod. Projekt takýmto spôsobom umožní rozhodovanie a 

plánovanie v oblasti dopravy podložiť relevantnými dátami. 

 

8.1.2 Priorita I.II Statická doprava 

Priorita I.II, sa so svojím cieľom „Trvaloudržateľný rozvoj statickej dopravy na území mesta Trenčín, 

ktorý spolu so zvýšením úrovne využitia inteligentných technológií prispeje k ekonomickému a 

hospodárskemu rozvoju mesta Trenčín a zvýšeniu kvality úrovne života jeho obyvateľov“, 

zameriava na statickú dopravu mesta z pohľadu zohľadňujúceho širšie vzťahy v území, ktorý so sebou 

prináša značné posilnenie funkčnej komplexnosti riešenia statickej dopravy na území mesta. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Zavedenie systému inteligentného monitoringu parkovania na území mesta 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie inteligentného systému monitoringu statickej dopravy mesta Trenčín. Projekt 

zameraný na optimalizáciu parkovacej politiky mesta Trenčín pozostávajúci s monitorovania 

a evidencie automobilov vstupujúcich a parkujúcich na vybraných lokalitách mesta (sídliská, 

parkovacie plochy a pod.) s pomocou inteligentných technológií a využitia kamerového 



 136 

systému.  Projekt umožní vyhodnotenie a sprístupnenie informácií o parkovaní na vybraných 

lokalitách a zároveň poskytovanie informácií nielen správcovi parkovacích plôch ale i širokej 

verejnosti. 

 

8.1.3 Priorita I.III Cyklistická doprava 

Priorita I.II, sa so svojím cieľom „Trvaloudržateľný rozvoj cyklistickej dopravy ako alternatívneho 

spôsobu prepravy osôb v rámci mesta Trenčín a jeho širšieho zázemia, ktorý zabezpečí zlepšenie 

kvality životného prostredia a celkového zdravotného stavu obyvateľstva“, sa zameriava na 

zvýšenie úrovne cyklistickej dopravy na území mesta. Za pomoci navrhovaných opatrení sa snaží 

z cyklistickej dopravy vytvoriť plnohodnotný alternatívny druh dopravy na území mesta Trenčín. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Zavedenie inteligentného systému monitoringu cyklistickej dopravy 

 Zavedenie inteligentných systémov pre využívanie cyklodopravy ako plnohodnotného druhu 

alternatívnej dopravy na území mesta 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

Budovanie inteligentného systému monitoringu cyklodopravy mesta Trenčín. Projekt zameraný na 

optimalizáciu rozhodovacích procesov v oblasti investičných aktivít v oblasti cyklodopravy. Pre 

relevantné rozhodovanie smerovania budovanie cyklistickej infraštruktúry je potrebné disponovať 

relevantnými dátami. Za uvedeným účelom je projekt zameraný na vytvorenie monitorovacieho 

systému, ktorý umožní počítať cyklistickú dopravu na území mesta. V rámci projektu by malo prísť 

k integrácii cyklosčítačov do asfaltu so slučkami, ktoré umožnia viesť evidenciu využitia cyklodopravy 

k konkrétnych lokalitách mesta. 

 

8.1.4 Priorita I.IV Vodné hospodárstvo a čistenie odpadových vôd 

Priorita I.III, sa prostredníctvom jednotlivých opatrení, ktorých cieľom je „Vytvorenie inteligentného 

systému manažmentu vodného hospodárstva a správy odpadových vôd mesta Trenčín 

umožňujúceho ich efektívnu prevádzku a vyšší štandard poskytovaných služieb“, zameriava na 

riešenie problémov v sektore environmentálnej infraštruktúry (kanalizácia a rozvod vody) 

v kombinácií s využitím inteligentných informačno-komunikačných technológií. Rozvojom a 
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zlepšovaním environmentálnej infraštruktúry táto priorita zabezpečuje trvalo udržateľný 

hospodársky rast a zlepšenie úrovne života obyvateľov mesta Trenčín. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Zavedenie inteligentného systému meračov spotreby pitnej vody 

 Zavedenie inteligentných technológií v oblasti čistenia odpadových vôd 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Občania využívajúci verejnú kanalizáciu a ČOV 

 Občania využívajúci verejný vodovod 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie systému inteligentných meračov spotreby vody. Projekt zameraný na budovanie 

siete inteligentných vodomerov, ktorých odpočet bude fungovať na princípe využitia IoT siete 

Lora by umožnil značné sprehľadnenie a zefektívnenie prevádzky siete vodomerov na území 

mesta Trenčín, ktoré by zároveň umožnilo zvýšiť úroveň poskytovaných služieb širokému 

spektru obyvateľstva. 

 

8.1.5 Priorita I.V Dátové a telekomunikačné siete 

Cieľom jednotlivých opatrení Priority I.IV je „Podpora budovania dátových sietí na území mesta 

Trenčín s vysokou bezpečnosťou komunikácie, rozširujúcich mieru internetového pokrytia a 

vedúcich k zvyšovaniu úrovne života obyvateľov mesta“. Napriek tomu, že každé z navrhovaných 

opatrení podporuje budovanie dátových sietí využiteľných pre rôzne oblasti hospodárstva mesta 

Trenčín, spolu vytvárajú jednotný mechanizmus, ktorý pristupuje k problémovým oblastiam 

telekomunikačnej a dátovej infraštruktúry a zaručuje tak ich komplexné riešenie. Jednotlivé 

opatrenia by mali zabezpečiť okrem zvýšenia miery pokrytia internetovým signálom i zlepšenie 

podmienok zavádzania IoT riešení na území mesta a to najmä prostredníctvom vytvorenia vhodných 

materiálno-technických podmienok pre ich implementáciu v území. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Zavádzanie internetového pokrytia na verejných priestranstvách mesta Trenčín 

 Podpora budovania siete LoRaWAN na území mesta Trenčín 
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Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 Podnikateľský sektor 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie WiFi pokrytia verejných priestranstiev mesta Trenčín. Projekt zameraný na 

vybudovanie voľne prístupnej WiFi siete v lokalitách verejných priestranstiev umožní zvýšiť 

mieru pokrytia územia internetovým signálu a zároveň tak prispieť k vyššej úrovni kvality 

života na území mesta Trenčín. 

 Budovanie siete pre internet vecí. Projekt by mal byť zameraný na budovanie sietí internetu 

vecí (IoT). IoT sa prezentuje ako obrovské množstvo „vecí“ prepojených navzájom a 

pripojených do internetu. Sú to rôzne snímače, riadiace obvody, akčné členy, napríklad 

diaľkovo ovládané ventily, pripojené autá, subsystémy inteligentných miest a podobne. V 

súčasnosti sa intenzívne rieši problém, ako čo najefektívnejšie pokryť územie sieťami 

vhodnými na komunikáciu týchto zariadení. Niektoré senzory a akčné členy vystačia s 

komunikáciou pomocou krátkych, iba niekoľkobajtových správ, často iba jedným smerom. 

Iné zariadenia, napríklad kamery, prenášajú podstatne väčšie objemy údajov a vyžadujú 

vyššie prenosové rýchlosti. Pri pripojení nie je dôležitý len objem údajov a rýchlosť, ale aj 

možnosť, aby zariadenia boli dostupné a adresovateľné zvonku, čiže aby mali vlastnú 

identifikačnú adresu. Niektorým zariadeniam stačí komunikovať niekoľkokrát denne, iné 

potrebujú byť na príjme stále. Pre potreby fungovania týchto zariadení a riešení je preto 

nevyhnutné podporiť budovanie sietí, ktoré budú optimalizované pre komunikáciu v rámci 

IoT platformy mesta. 

 

8.1.6 Priorita I.VI Bezpečnosť mesta 

Účelom priority I.V je podpora budovania infraštruktúry mesta slúžiacej pre potreby zabezpečovania 

bezpečnosti verejnosti, ktorá prispeje k naplneniu cieľa, ktorým je „Zvýšenie úrovne bezpečnosti 

obyvateľstva zavedením automatizovaných videoanalytických funkcií kamerového systému, ktoré 

umožnia rozšírenie prehľadu o dianí v meste, rýchlejšiu identifikáciu incidentov a rýchlejšiu reakciu 

na incidenty“. Aktivity a opatrenia realizované v rámci tejto priority budú prispievať k zvýšeniu miery 

bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín a k celkovému zníženiu miery kriminality 

a protispoločenskej činnosti na jeho území. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora budovania inteligentného kamerového systému s automatizovanými 

videoanalytickými funkciami na území mesta 
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Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie inteligentného kamerového systému na území mesta Trenčín. Projekt zameraný 

na rozšírenie kamerového systému mesta kamerami, ktoré podporujú videoanalytické 

funkcie a automatizovanými funkciami videoanalýzy. Základom projektu je vybudovanie 

centrálneho dohľadového pracoviska, do ktorého budú integrované všetky kamery a senzory 

na území mesta, tak aby pracovníci centra mali maximálny prehľad o dianí v meste. Systém 

podľa nastavených úloh bude automaticky vyhodnocovať obraz z kamery a v prípade 

identifikácie incidentu, okamžite upozorní pracovníkov dohľadového centra. Po upozornení 

pracovníka môže systém čakať na potvrdenie pracovníkom alebo automaticky spustiť 

nastavený proces, ako napríklad odoslanie správy spolu s detailmi na určené mobilné 

zariadenia mestskej polície, zobrazenie správy na informačných tabuliach mesta alebo pri 

spolupráci s operátormi aj priamo na mobilné telefóny občanov, napríklad v prípade úniku 

škodlivých látok, bitky či útoku so zbraňou na ulici a podobne. Mesto tak bude mať vysokú 

flexibilitu rýchlej reakcie na množstvo súčasných i budúcich typov incidentov týkajúcich sa 

bezpečnosti občanov a krízového manažmentu na svojom území. 

 

8.2 Strategická priorita II. Energetické hospodárstvo mesta 

Strategická priorita II. so svojím cieľom, ktorým je „Energetické hospodárstvo mesta využívajúce 

inteligentné technológie za pomocou, ktorých bude možné dosiahnuť vysoko efektívnu prevádzku 

energetických zariadení na území mesta“ podporuje hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj 

mesta Trenčín prostredníctvom aktivít zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti a účinnosti 

prevádzky verejných ale i neverejných budov, či verejného osvetlenia. 

 

8.2.1 Priorita II.I Energetické hospodárstvo budov 

Kým tradičné projekty obnovy stavebných objektov umožnia znížiť produkciu emisií CO2 a spotrebu 

energií, využitie inovačných nízkouhlíkových technológií, inovačných ekologických a systémových 

prístupov k stavbám zase zabezpečí ešte vyššiu efektivitu energetického hospodárstva týchto 

objektov a to dokonca aj v prípadoch kedy tieto objekty prebehli obnovou v minulosti. Vďaka 

uvedenému bude možné dosiahnuť stanovený cieľ priority, ktorým je „Zavedenie efektívneho 

energetického manažmentu budov mesta Trenčín založeného na využití inteligentných technológií, 

ktoré umožnia zabezpečiť prepojenosť energetického manažmentu s urbanizmami na území mesta 

a jeho okolia“. 
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Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania inteligentného systému merania spotreby energií vo verejných budovách 

a bytovej a domovej zástavbe 

 Podpora zavádzania energetického manažmentu mesta s cieľom vybudovania samostatného 

energetického ostrova v meste 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace na území mesta Trenčín 

 Podnikateľský sektor 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Budovanie smart meračov spotreby energie v budovách. Implementáciou smart meračov 

spotreby energií vo vybraných budovách mesta bude aplikovaný stály monitoring spotreby a 

na jeho základe optimalizovaný energetický manažment týchto budov 

 Budovanie smart meračov ovzdušia v budovách. Implementáciou interiérových senzorov 

teploty, vlhkosti a CO2 do vybraných budov mesta bude aplikovaný stály monitoring ovzdušia 

v budovách a na jeho základe optimalizovaný energetický manažment budov kontrolovaný 

voči spotrebe energií. 

 

8.2.2 Priorita II.II Verejné osvetlenie 

Naplnenie hlavného cieľa priority, ktorým je „Vytvorenie inteligentného systému prevádzky 

verejného osvetlenia spejúceho k efektívnejšej a energeticky menej náročnej prevádzke, ktorá 

zároveň zvýši úroveň života obyvateľov mesta Trenčín“ umožní na území mesta Trenčín vytvoriť 

kvalitné, hospodárne verejné osvetlenie, ktoré je charakteristické nízkymi spotrebami elektrickej 

energie a zároveň zaručuje spoľahlivú prevádzku počas celého roka. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora budovania inteligentného systému verejného osvetlenia mesta Trenčín 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 
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Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Inteligentný systém verejného osvetlenia v meste Trenčín. Projekt umožní vytvorenie 

inteligentného riadenia verejného osvetlenia, ktorý umožní najmä:  

o Riadiť intenzitu osvetlenia každej lampy individuálne (bez ohľadu na spôsob ich 

zapojenia)  

o Rozdeliť osvetlenie do logických skupín (hlavné cesty, rezidenčná zóna, industriálna 

zóna, centrum, park, a pod.) a pre každú skupinu určiť harmonogram intenzity 

osvetlenia. Harmonogram môže byť dynamický a brať do úvahy aktuálnu hustotu 

dopravy, pohyb chodcov, deň v týždni, poveternostné podmienky/údajezo senzorov 

alebo kombináciu všetkých faktorov  

o Vzdialenú diagnostiku lámp, nakoľko automaticky generuje správy príslušnému 

technikovi aby mohol urobiť zásah/opravu ešte skôr, ako sa budú obyvatelia 

sťažovať. Diagnostika zahŕňa detekciu výpadkov elektriny, porúch svietidiel, krádež 

svietidiel alebo krádež elektrickej energie z osvetľovacej sústavy 

o Integráciu s ďalšími senzormi a nabíjacími stanicami pre elektromobily 

o Poskytnutie podrobných reportov o spotrebe elektriny na osvetlenie 

 

8.3 Strategická priorita III. Sociálna infraštruktúra 

Strategická priorita III. so svojím cieľom, ktorým je „Kvalitná sociálna infraštruktúra využívajúca 

inteligentné technológie, ktoré budú zabezpečovať vyššiu efektivitu poskytovaných služieb a vyššie 

životné podmienky obyvateľov mesta“ podporuje hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj mesta 

Trenčín prostredníctvom aktivít zameraných na rozvoj jeho ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne 

služieb uspokojujúcich základné potreby obyvateľstva a to všetko s ohľadom na využitie 

inteligentných informačno-komunikačných technológií pri ich zabezpečovaní. 

 

8.3.1 Priorita III.I Vzdelávacia infraštruktúra 

Prioritná oblasť III.I prostredníctvom svojho cieľa „Využitie inteligentných technológií pre zvýšenie 

efektivity prevádzky a úrovne služieb poskytovaných vzdelávacími inštitúciami v meste Trenčín, 

ktoré zvýšia úroveň vzdelávacích zariadení a systému vzdelávania“ podporuje zvýšenie adaptability 

pracovnej sily mesta Trenčín. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie zavádzania využitia 

inteligentných informačno-komunikačných technológií v procese vzdelávania a rozvoja ľudského 

kapitálu. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania inteligentných technológií v oblasti vzdelávania obyvateľstva a prevádzky 

vzdelávacej infraštruktúry 
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Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace vo sfére vzdelávania 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Zavádzanie inteligentných informačno-komunikačných technológií do procesu výučby 

v základných školách mesta Trenčín. Projekt sa zameriava na zabezpečenie inovatívnych 

učebných pomôcok pre základné školy mesta Trenčín fungujúcich na princípe IoT. Projekt by 

tak umožnil pre žiakov zabezpečiť moderné vybavenie, ktoré by im umožnilo pracovať 

s vybavením využívajúcim nielen rôzne spôsoby vizualizácie (napríklad vo virtuálnom 3D 

prostredí) preberaného učiva ale tiež zabezpečiť inovatívne formy vzdelávania. 

 

 Inovatívne formy vzdelávania formou EduScrum. Projekt spočíva vo využití nového 

vzdelávacieho systému obsahujúceho prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o 

vzdelávaní v 21. storočí. Trieda by mala byť rozdelená do skupín, v ktorých sa žiaci učia 

spoločne. Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť 

problémy. Dokonca si sami určujú, čo budú robiť na hodine a čo im ostane na domácu úlohu. 

 

8.3.2 Priorita III.II Sociálne služby 

Nutnosť dostupnosti sociálnych služieb pre všetkých, ktorí ju potrebujú je jedným z ukazovateľov 

životnej úrovne spoločnosti. Hlavným cieľom prioritnej oblasti III.II je „Poskytovanie sociálnych 

služieb a zlepšenie sociálnej infraštruktúry v súlade s rastúcimi nárokmi obyvateľstva a dôrazom na 

implementáciu inteligentných technológii pri ich zabezpečovaní“. Napĺňaním tohto cieľa podporuje 

táto priorita zvýšenie úrovne poskytovania sociálnych služieb s ohľadom na vyššiu mieru ich 

deinštitucionalizácie a prechod klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a 

mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre 

život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti a podmienky rovnoprávneho občianstva. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania technológií využívajúcich čidlá, posielanie meraných dát, ich spracovanie 

a následné využitie v prospech starostlivosti o klienta 

 Podpora zavádzania inteligentných technológií v oblasti prevádzky inštitucionálnych a 

terénnych sociálnych služieb mesta Trenčín 

 Podpora využívania inteligentných technológií pri poskytovaní služieb verejnou správou pre 

obyvateľov s fyzickým alebo psychickým znevýhodnením 

 Podpora zavádzania inteligentných technológií pri manažmente vylúčených a 

znevýhodnených skupín obyvateľstva 
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Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace vo sfére sociálnych služieb 

 Občania zabezpečujúci a prijímajúci sociálne služby 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Smart home pre seniorov. Projekt sa zameriava na zabezpečenie sledovanie pohybu a stavu 

klientov sociálnych služieb mesta Trenčín, tak aby v prípade porušenia zadefinovaného 

štandardného stavu bola poslaná informácia zodpovedným osobám resp. inštitúciám, čo by 

malo za následok vyvolanie záchrannej reakcie s výsledkom podpory pre klienta (zdravotný či 

obdobný zásah). Základný cieľom je predísť prípadnému úmrtiu pri náhlom zhoršení stavu 

zdanlivo zdravého človeka vysokého veku pri prejavoch ako je strata  rovnováhy, pád, 

neprirodzené zvuky, strata vedomia a podobne. 

 

8.3.3 Priorita III.III Zdravotné služby 

Nutnosť dostupnosti zdravotných služieb pre široké spektrum obyvateľov, je nevyhnutná pre 

zabezpečenie základných životných podmienok. Za účelom zefektívnenia prevádzky zdravotníckych 

zariadení je preto cieľom prioritnej oblasti III.III „Zvýšenie miery využitia inteligentných a 

informačno-komunikačných technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti, ktoré umožní zvýšiť 

úroveň starostlivosti o pacienta“. Za účelom naplnenia tohto cieľa budú v rámci priority 

podporované také opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu elektronizácie zdravotníckych zariadení 

a vyššej miere využitia moderných informačno-komunikačných technológií. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora elektronizácie služieb zdravotníckych zariadení a projektov využívajúcich moderné 

inteligentné technológie v zdravotníctve 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 
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8.3.4 Priorita III.IV Športová a voľnočasová infraštruktúra 

Za účelom zatraktívnenia voľnočasových a športových zariadení pre potreby obyvateľov je potrebné 

zabezpečiť podmienky umožňujúce obyvateľom mesta tráviť svoj voľný čas sledovaním prípadne 

realizovaním športu, či kultúry. S tým úzko súvisí tiež nutnosť realizovať pri obnove a výstavbe 

športovej a voľnočasovej infraštruktúry také aktivity, ktoré reflektujú na požiadavky doby. Uvedené 

bude možné dosiahnuť naplnením cieľa tejto priority, ktorým je „Vyššia miera využitia 

inteligentných technológií v oblasti športovej a voľnočasovej infraštruktúry, ktorá prispeje k vyššej 

miere ich propagácie a využiteľnosti obyvateľmi mesta Trenčín a prípadnými návštevníkmi“. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania inteligentných inovačných projektov na verejných priestranstvách mesta 

Trenčín 

 Podpora rozvoja zavádzania inteligentných technológií a využitia elektronizácie pri správe a 

prevádzke športových a voľnočasových zariadení 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Občania mesta Trenčín 

 Užívatelia športových, kultúrnych, voľnočasových a oddychových zariadení 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Smart kultúrne a športové zariadenia mesta Trenčín. Projekt sa zameriava na 

implementovanie moderných informačno-komunikačných technológií do prevádzky 

kultúrnych a športových zariadení. Vďaka projektu by prišlo k inštalovaniu inteligentných 

zariadení ako interaktívne prezentačné plochy, nabíjačky, či elektrostanice a smart 

informačné panely pri obnove a výstavbe športovej a voľnočasovej infraštruktúry. Vďaka 

týmto technológiám by bolo možné technologicky a informačne prepojiť interiér 

voľnočasových zariadení s ich exteriérom, prípadne prepojiť priestory, v ktorých sa podujatie 

koná s ostatnými priestormi, kde sa zdržiavajú návštevníci 

 

8.4 Strategická priorita IV. Manažment verejných politík 

Strategická priorita IV. so svojím cieľom, ktorým je „Zavedenie moderných technológií do procesu 

vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania a kontaktu verejnej správy s 

verejnosťou za účelom zvýšenia úrovne jej života“ podporuje vytvorenie podmienok pre 

poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb pre každého obyvateľa. Aktivity by zároveň 

mali prispieť k zefektívneniu riadenia, integrácie a optimalizácie procesov a zvýšeniu kvality a 

kompetentnosti personálu verejnej správy. Nemenej významnú úlohu zohrávajú tiež aktivity 

zamerané na podporu budovania informačnej spoločnosti, ktoré by mali byť zamerané na rozvoj 
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elektronických služieb verejnej správy a ich sprístupnenie čo možno najväčšiemu počtu obyvateľov 

mesta. 

 

8.4.1 Priorita IV.I Informovanie verejnosti mesta 

Hlavný cieľ prioritnej oblasti IV.I, ktorým je „Efektívnejší systém sprístupňovania informácií širokej 

verejnosti za pomoci využitia inteligentných informačno-komunikačných technológií, ktorý prispeje 

k zvýšeniu transparentnosti a otvorenosti orgánov zabezpečujúcich správu vecí verejných“ umožní 

podporiť zvyšovanie otvorenosti samosprávy obyvateľom mesta Trenčín a zároveň podporiť 

zvyšovanie transparentnosti verejných inštitúcií pôsobiacich na jeho územím. To všetko bude 

dosiahnuté vďaka zvýšeniu miery informovanosti občanov. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania informačno-komunikačných technológií v oblasti informovania občanov 

mesta ako súčasť inteligentnej komunikačnej platformy 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 Široká verejnosť 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Vytvorenie natívnej aplikácie pre mobilné zariadenia. Projekt sa zameriava na Vytvorenie 

kvalitnej natívnej aplikácie pre mobilné zariadenia, ktorá bude prepojená s webstránkou 

mesta www.trencin.sk. Pri realizácii by bol kladený dôraz na využitie Progressive Web App 

miesto individuálnych aplikácii pre platformy iOS a Android, čím by bolo možné dosiahnuť jej 

fungovanie na akejkoľvek dostupnej platforme. 

 

 Vybudovanie inteligentného systému sprostredkovania informácií širokej verejnosti v meste 

Trenčín. Projekt sa zameriava realizáciu riešení zabezpečujúcich širokú informovanosť 

obyvateľov mesta Trenčín. Základným prvkom riešenia sú exteriérové LED tabule, 

umiestnené na verejných priestranstvách. LED tabule budú sprostredkúvať používateľom 

aktuálne informácie z jednotlivých oblastí života mesta vo forme textových informácií, 

fotografií, videí a podobne. Tieto údaje budú jednoducho dostupné, rozdelené v jednotlivých 

kategóriách podľa obsahovej náplne. LED tabule budú môcť byť využité aj ako úradné tabule 

mesta, poskytujúce online informácie o dianí v meste. 
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8.4.2 Priorita IV.II Zber dát a efektívny manažment správy vecí verejných 

Priorita IV.II, sa prostredníctvom jednotlivých opatrení, ktorých cieľom je „Vytvorenie efektívneho 

systému zberu dát, ktoré zabezpečia samospráve relevantné, aktuálne i historické informácie 

využiteľné pre vykonávanie kvalifikovanejších rozhodnutí pri výkone správy mesta v kľúčových 

oblastiach“, zameriava na riešenie problémov v oblasti efektívneho manažmentu verejných politík, 

ktorý sa prejavuje najmä v oblasti nedostatku relevantných údajov a absentujúcom využití smart 

prvkov a akejkoľvek automatizovanej analytiky resp. zberu údajov potrebných k efektívnemu 

manažmentu záujmových oblastí. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania inteligentných systémov manažmentu územia ako nástroja pre 

integrovanie rôznych druhov dát a údajov získaných vďaka realizovaným IoT opatreniam 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Vytvorenie komplexného manažérskeho systému mesta Trenčín. Projekt sa zameriava 

vytvorenie manažérskeho informačného systému mesta s prepojením na systémy IoT 

senzorov a snímačov, ktoré budú realizované v rámci smart projektov na území mesta. 

Systém poskytne mestu relevantné, aktuálne i historické informácie pre kvalifikovanejšie 

rozhodnutia a výkon správy mesta. Mesto bude môcť pri svojich rozhodnutiach vychádzať 

z relevantných štatistických dát získaných prostredníctvom prvkov internetu vecí a vykonávať 

tak relevantnejšie rozhodnutia v prípade potreby. Systém bude mať zároveň verejnú časť, 

kde budú publikované verejné open data sety pod licenciou Creative Commons Attribution 

4.0 international. 

 

8.4.3 Priorita IV.III Rozvoj elektronizácie a automatizácie procesov verejnej správy 

Cieľ tejto priority, ktorým je „Vyššia miera elektronizácie verejných služieb , ktorá prispeje k zníženiu 

administratívnej záťaže občanov, zefektívni a skvalitní správu vecí verejných a zrýchli procesy 

vybavovania služieb“ sa snaží prostredníctvom reflektovania na súčasné trendy elektronizácie 

procesov verejnej správy, podporiť na území mesta Trenčín neustále zvyšovanie miery zavádzania 

automatizácie procesov v tejto oblasti, ktoré by efektívne napĺňali kvalitatívne kritéria a potreby 

obyvateľstva. Zároveň tiež berie ohľad na budovanie nových elektronických služieb verejnej správy, 

ktorá je jedným z hlavných predpokladov zvyšovania efektivity správy vecí verejných. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora projektov rozvoja elektronizácie služieb verejnej správy 
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 Podpora zavádzania chatbotov 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Podnikateľský sektor 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Podpora zavádzania chatbotov do správy vecí verejných. Mesto Trenčín v minulosti 

realizovalo projekt Smart City – Chatbot A.I., ktorý umožňuje interaktívnu personalizovanú 

komunikáciu medzi mestom a jeho obyvateľmi o hlavných témach ako sú aktuality, pozvánky 

na kultúrne podujatia, zmeny v organizácii dopravy, upozornenia na opravy, pripomienky k 

úradnej tabuli a informácie z mestského zastupiteľstva. Na tento projekt navrhujeme 

nadviazať v zavádzaní chatbotov aj v iných sférach hospodárstva mesta, tak aby boli 

návštevníci a obyvatelia informovaný o dôležitých informáciách 24 hodín denne. 

 

 Podpora zavádzania inteligentných elektronických formulárov. Za účelom zvyšovania miery 

elektronizácie verejnej správy je nevyhnutné koncentrovať sa na zavádzanie inteligentných 

elektronických formulárov, prepojených na centrálne číselníky a pod. Zavedenie týchto 

služieb umožní obyvateľom mesta značne zefektívniť komunikáciu so samosprávou 

a verejnou správou celkovo a zároveň znížiť čas potrebný na vybavenie potrebnej agendy. 

Vytvorenie centrálnych formulárov napojených na www.slovensko.sk zabezpečí pohodlné 

vybavenie agendy elektronicky s elektronickým občianskym preukazom bez nutnosti navštíviť 

klientske centrum MsÚ Trenčín. 

 

8.5 Strategická priorita V. Environmentálna politika mesta 

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie je jedným z hlavných aspektov trvalo udržateľného 

rozvoja sledovaného územia. Z tohto dôvodu je cieľom strategickej priority V. „Environmentálna 

politika mesta Trenčín založená na eliminovaní negatívnych dopadov vplývajúcich na kvalitu 

životného prostredia a úroveň zdravotného stavu a kvality života jeho obyvateľov za pomoci 

využitia inteligentných technológií“. Jednotlivé opatrenia, ktorých realizácia vedie k splneniu tohto 

stanoveného cieľa sú preto zamerané najmä na oblasti udržateľného a efektívneho využívania 

prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmeny 

klímy. 

 

8.5.1 Priorita V.I Odpadové hospodárstvo 

Priorita V.I, ktorej cieľom je „Zavedenie efektívneho systému odpadového hospodárstva založeného 

na využití inteligentných technológií, ktoré umožnia automatizovať spôsob evidencie, monitoringu 
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množstva odpadu a kontroly množstva odpadu“, je zameraná na zabezpečenie trvalo udržateľného 

rastu a rozvoja územia najmä prostredníctvom zavádzania systémov nakladania s odpadmi v súlade s 

uprednostňovaním predchádzania vzniku odpadov, ich opätovným použitím a recykláciou a 

zavádzaním efektívneho manažmentu odpadového hospodárstva založeného na využití moderných 

informačno-komunikačných technológií. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora projektov zameraných na zavádzanie inteligentných technológií v odpadovom 

hospodárstve umožňujúcich efektívnejšie plánovanie a optimalizovanie zvozov odpadu a 

manažmentu odpadového hospodárstva mesta 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Inteligentný systém zvozu odpadu. Projekt sa zameriava na inventarizáciu nádob 

prostredníctvom RFID čipov a RFID čítacieho zariadenia namontovaného na zvozové vozidlo. 

Projekt by umožnil zabezpečiť automatizovaný monitoring zberu odpadu využitím senzorov a 

následné vyhodnotenie zberu odpadu. Okrem uvedeného patria medzi očakávané výstupy 

projektu tiež: 

o Prvotná digitálna inventarizácia smetných nádob v meste Trenčín 

o Vybavenie zvozových vozidiel čítacími zariadeniami 

o Zaznamenávanie výsypov a aktualizácia databázy 

 

8.5.2 Priorita V.II Ochrana prírody a krajiny 

Priorita III.II, sa prostredníctvom jednotlivých opatrení snaží o „Zvýšenie miery ochrany životného 

prostredia prostredníctvom účinných technických a technologických opatrení a environmentálnej 

osvety obyvateľstva“. Prostredníctvom týchto opatrení sa tak stáva jedným z hlavných nástrojov 

zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia mesta Trenčín. Ten sa snaží 

zabezpečiť najmä prostredníctvom zavádzania a podpory systémov monitoringu, vyhodnotenia 

a včasného varovania a zvyšovania pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí na území 

mesta. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora zavádzania inteligentných technológií umožňujúcich monitoring a vyhodnocovanie a 

včasné varovanie a zvyšovanie pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 
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Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace na území mesta Trenčín 

 Súkromný sektor 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Vybudovanie účinného systému vyhodnocovania lokálnych environmentálnych 

ukazovateľov. Projekt sa zameriava na vybudovanie monitorovacej sústavy lokálnych 

environmentálnych ukazovateľov, súvisiacich so základnými charakteristikami miestneho 

životného prostredia. Systém bude realizovaný formou siete monitorovacích zariadení 

rozmiestnených na vybraných lokalitách mesta Trenčín. Systém poskytne informácie o 

aktuálnych parametroch znečistenia ovzdušia, meteorologických údajoch, úrovni hluku 

a pod. Systém umožní samospráve kvalifikované rozhodovanie pri stanovení politík mesta v 

oblasti ochrany životného prostredia. 

 

8.6 Strategická priorita VI. . Koordinácia a vzdelávanie v oblasti konceptu SMART 

City 

Prioritou v oblasti zavádzania smart riešení na území mesta Trenčín je nepochybne vzdelávanie 

a koordinácia jednotlivých vykonávaných aktivít, aby sa zavádzanie inteligentných riešení neriešilo 

živelným spôsobom. K uvedenému má viesť strategická priorita VI, ktorej hlavným cieľom je 

„Vytvorenie metodickej, integračnej a komunikačnej platformy, ktorá umožní postupné zavádzanie 

nových technológií a procesov do života mesta s ohľadom na koncepčné vzdelávanie v oblasti 

inteligentných technológií na území mesta“.  

 

8.6.1 Priorita VI.I Koordinácia rozvoja IoT riešení 

Priorita VI.I, sa zameriava na aktivity súvisiace s koordináciou rozvoja IoT riešení na území mesta. 

V tejto oblasti si kladie za cieľ „Vytvorenie efektívneho systému riadenia implementácie 

inteligentných technológií do ekonomiky mesta a vytvorenie vhodného prostredia zameraného na 

implementáciu zdieľanej ekonomiky mesta Trenčín“. Priorita je jednou z kľúčových oblastí, ktoré e 

potrebné začať riešiť od začiatku, nakoľko v prípade ak by prišlo k jej podceneniu môžu byť jednotlivé 

projekty IoT riešení budované živelne bez vzájomnej kompatibility, čím by sa znížil účinok a 

efektívnosť takýchto investícií. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora vytvorenia mestského clustra pôsobiaceho v oblasti koncepčnej implementácie 

smart technológií na území mesta Trenčín 
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 Podpora zavádzania princípov Smart ekonomiky do riadenia investícií mesta 

 Podpora vytvárania prostredia vhodného pre implementáciu zdieľanej ekonomiky na území 

mesta Trenčín 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Návštevníci mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace na území mesta Trenčín 

 Súkromný sektor 

 

Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Vytvorenie SMART clustra Trenčín. Projekt sa zameriava na vytvorenie mestského clustera 

pre subjekty pôsobiace v oblasti inteligentných technológií a prostredníctvom tohto clustra 

pozitívne ovplyvňovať jednotlivé smart projekty na území mesta tak, aby boli v súlade so 

stratégiou a koncepciou mesta.  

 

8.6.2 Priorita VI.II Vzdelávanie v oblasti využitia a použitia IoT riešení 

Priorita VI.II je zameraná prioritne na implementáciu mäkkých projektov, ktoré by podporili 

zavádzanie inteligentných technológií a smart riešení do každodenného života mesta. Práve vďaka 

vzdelávaniu obyvateľstva bude možné dosiahnuť cieľ priority, ktorým je „Zavedenie efektívneho 

manažmentu ľudských zdrojov s ohľadom na zabezpečenie mesta Trenčín pre budúce potreby v 

oblasti ich využiteľnosti v oblasti integrácie smart riešení na jeho území“. 

 

Rámcové opatrenia umožňujúce realizáciu priority 

 Podpora aktivít vedúcich k zvyšovaniu praktických a teoretických vedomostí obyvateľstva v 

oblasti smart technológií  

 Podpora smart manažmentu ľudských zdrojov s cieľom ich zabezpečenia pre budúce potreby 

mesta 

 

Cieľové skupiny 

 Subjekty verejnej správy 

 Obyvatelia mesta Trenčín 

 Organizácie pôsobiace na území mesta Trenčín 

 Súkromný sektor 
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Možné zdroje financovania 

 Verejné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, štátneho 

rozpočtu, iných fondov a nadácií 

 Vlastné prostriedky subjektov realizujúcich jednotlivé aktivity 

 

Príklad rozvojových projektov 

 Zavedenie celoživotného vzdelávania v oblasti SMART technológií. Projekt sa zameriava na 

vzdelávanie obyvateľov a zamestnancov v oblasti využitia smart technológií, nakoľko 

z pohľadu ich rozvoja sa práve projekty celoživotného vzdelávania stávajú jednými 

z kľúčových nástrojov zavádzania elektronizácie verejnej správy do každodenného života 

samosprávy. Bez kvalitného vzdelávania, ktoré naučí obyvateľov ako využívať tieto nové 

služby je každý projekt elektronizácie a zavádzania smart konceptu na území mesta odsúdený 

na neúspech. 

 

9 Finančné zdroje na realizáciu rozvojových projektov 

Elektronizácia služieb samosprávy by mala predstavovať dlhodobú a koncepčnú aktivitu, ktorej  

úspešná realizácia je podmienená efektívnou koordináciou jednotlivých samosprávnych činností, 

procesov ich zabezpečovania a samotných investičných aktivít. Vytvorenie vhodných podmienok pre 

rozšírenie informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, 

politického a hospodárskeho života mesta si vyžaduje značné finančné prostriedky, ktoré by sa mali 

sústreďovať nielen na podporu budovania potrebnej technickej infraštruktúry, ale i rozvoj 

a zavádzanie elektronických služieb, využitie smart technológií a IoT technológií a v neposlednom 

rade tiež na podporu rozvoja ľudského kapitálu so zameraním na vedomosti a zručnosti potrebné pre 

rozvoj informačnej spoločnosti. 

Finančné zdroje potrebné pre naplnenie jednotlivých investičných priorít definovaných v tomto 

dokumente sa budú opierať o viac zdrojov, a to o rozpočet mesta, Európske štrukturálne a investičné 

fondy (EŠIF), financie z rozpočtu štátu a ostatné zdroje financovania. Tento strategický dokument 

kalkuluje pri navrhovaných projektových zámeroch so všetkými uvedenými zdrojmi  financovania  a 

snaží sa ich vzájomne kombinovať tak, aby tieto investície mali čo možno najväčší dopad na rozvoj 

územia mesta. Zároveň navrhuje jednotlivé investičné aktivity realizovať vo forme integrovaných 

investícií, ktoré sú vzájomne prepojené a garantujú tak vyššiu istotu globálneho dopadu 

realizovaných projektov na rozvoj územia. 

Ako je uvedené vyššie možné zdroje financovania projektov možno rozdeliť do viacerých kategórií, 

ktoré sú bližšie definované nižšie. 

 

9.1 Rozpočet mesta 

Napriek skutočnosti, že samospráva môže čerpať na realizáciu IoT projektov podporu z rôznych 

zdrojov, najvýznamnejším zdrojom financovania zostáva samotný mestský rozpočet, v ktorom mesto 

pravidelne vyčleňuje nemalé finančné prostriedky na implementáciu projektov a realizáciu investícií 

zameraných na elektronizáciu svojich kompetencií, obnovenie informačno-komunikačnej 

infraštruktúry, ale i menších projektov zameraných na IoT riešenia. 
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9.2 Zdroje EŠIF 

Európske štrukturálne a investičné fondy predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky Európskej 

únie. Celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 454 miliárd EUR, ktoré sa majú investovať do viac ako 500 

programov. Spolu s národným spolufinancovaním vo výške 183 miliárd EUR predstavuje celková 

investícia najmenej 637 miliárd EUR. S týmto rozpočtom EŠIF nadobúdajú čoraz väčší význam pri 

spolufinancovaní verejných investícií, pričom kompenzujú pokles národných a regionálnych investícií. 

Z tohto rozpočtu je takmer 17 miliárd EUR pridelených pre operačné programy Slovenskej republiky, 

ktoré sa zaoberajú širokým spektrom disparít a problémov, ktoré je na území Slovenska nevyhnutné 

riešiť. Významná časť týchto zdrojov je určená tiež na podporu rozvoja informatizácie, budovania 

digitálnych technológií a inteligentných inovácií v rôznych sférach hospodárstva. Implementácia EŠIF 

je na území Slovenskej republiky realizovaná prostredníctvom jednotlivých operačných programov. 

Prehľad operačných programov relevantných pre rozvoj inteligentných technológií uvádzame nižšie. 

 

9.2.1 Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 

OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet viac ako 8 miliárd eur (vrátane  povinného 

národného a súkromného spolufinancovania). Tieto financie sú investované do významných 

dopravných projektov a na podporu informačnej spoločnosti, pričom na podporu rozvoja informačnej 

spoločnosti je vyčlenených celkovo 806 mil. EUR. Tieto financie sú rozdelené do jednotlivých 

investičných priorít, z ktorých sa pre potreby mesta javia ako relevantné najmä: 

 

Zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov 

V rámci priority budú identifikované služby s pridanou hodnotou založené na nových dostupných 

dátach v oblastiach, ako napr. zdravie, zvyšovanie transparentnosti, sociálna starostlivosť, 

vzdelávanie, zamestnanosť, doprava, bezpečnosť, podpora podnikateľského prostredia a pod. Vykoná 

sa analýza vhodných eGov služieb, ktoré má zmysel posunúť na proaktívnu úroveň. Na strane 

informačných systémov VS bude realizovaný redizajn služieb s ohľadom na vhodnú úroveň 

proaktivity. Z pohľadu konceptu rozvoja IoT riešení na území mesta bude možné v rámci uvedeného 

realizovať najmä projekty zamerané na rozvoj elektronických služieb, ktoré sú charakteristické 

rýchlim vývojom a zmenou. 

 

Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government 

Inteligentné mobilné zariadenia majú už v súčasnosti dostatočný výkon pre náročné úlohy a sú 

vhodné na prácu s cloudovými aplikáciami. Podporované budú projekty zamerané na určenie 

životných situácií, pre ktoré je vhodné použiť interakciu s občanom cez mobilné zariadenie. Ďalej sa 

budú podporovať vytvárania platforiem pre tvorbu a nasadzovanie mobilných aplikácií a služieb. Pri 

tvorbe služieb budú podporené projekty, ktoré budú zamerané na mobilný government, 

prostredníctvom ktorých dôjde k zmene používateľského rozhrania s ohľadom na možnosti 

mobilných zariadení. Mobilné služby a aplikácie budú podporovať tvorbu obsahu a využívanie 

určovania polohy, podporené budú tiež projekty zavedenia interaktívnej komunikácie s verejnou 

správou, čím sa výrazne zlepší spôsob udeľovania súhlasov zo strany občana a zavedú sa mobilné 

platby za služby verejnej správy. 
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Rozvoj zjednodušeného prístupu k informáciám a službám VS pre znevýhodnené skupiny 

V rámci aktivít sa budú podporovať projekty v oblasti prístupnosti webového prostredia verejnej 

správy, a to najmä za účelom jej zlepšovania a zosúladenia v rámci štandardov WCAG 2o.0. 

Prostredníctvom nich sa identifikujú služby, ktoré bude vhodné implementovať podľa konceptu 

„Dizajn pre všetkých“. Tento koncept aplikuje princípy a nástroje na vytvorenie univerzálneho 

dizajnu, ktorý dokáže adresovať celý rozsah ľudských schopností, požiadaviek a preferencií. Následne 

budú tieto služby prispôsobené, aby spĺňali stanovené požiadavky. 

 

Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT 

V rámci tejto oblasti budú podporené projekty zamerané na podporu IKT pre reformu verejnej 

správy. Vďaka realizovaným projektom budú klientské centrá s kvalifikovaným personálom vybavené 

IKT pre obsluhu zákazníkov a prístupom k vzdialeným systémom a databázam. Informačné systémy 

nasadené v centrách budú implementovať jednotný spôsob obsluhy pre služby verejnej správy. 

Cieľom je, aby v mieste asistovaných služieb bolo možné vybaviť každý problém súvisiaci s verejnou 

správou. Na riadenie obsluhy zákazníkov budú nasadené moderné IKT, ako vyvolávací systém 

a centralizovaný systém pre manažment vzťahov s občanmi. Ten ponúkne štandardizované procesy 

obsluhy občana pre každú životnú situáciu. Počas samotnej obsluhy sa bude podľa potreby 

automaticky komunikovať s agendovými informačnými systémami verejnej správy a generovať 

elektronické úlohy pre pracovníkov vykonávajúcich na pozadí vecnú agendu. 

 

Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 

Pre informačné systémy verejnej správy tam, kde to bude vhodné budú podporované projekty 

zamerané na nasadenie nástrojov pre skoré rozpoznania útokov a incidentov. V rámci ochrany 

informačného prostredia bude nutné vytvoriť presné procesy pre zvládnutie situácie prelomenia 

bezpečnosti, aby bola do najvyššej možnej miery zabezpečená biznis kontinuita informačných 

systémov a aby bol minimalizovaný dopad bezpečnostného incidentu. Informácie o každej 

bezpečnostnej situácii bude vďaka podporeným projektom možné zozbierať na platforme 

kybernetickej bezpečnosti a vyhodnotiť ich. Cieľom podpory je pokryť oblasti ako: rozpoznanie 

situácie prelomenia bezpečnosti, jej analýza; nasadenie protiopatrení; uvedenie systémov do 

kontrolovaného stavu, zabezpečenie biznis kontinuity a zvrátenie následkov. 

 

9.2.2 Integrovaný regionálny operačný program 

Integrovaný regionálny operačný program sa zameriava najmä na financovanie projektov 

zameraných na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám, ale i rozvoj sociálnej a zdravotnej infraštruktúry, či ochrany životného prostredia. 

Napriek skutočnosti, že jednotlivé investičné priority sa nezameriavajú priamo na rozvoj informačno-

komunikačných technológií a elektronizácie služieb verejnej správy poskytujú možnosti financovania 

doplnkovej infraštruktúry, ktorá môže byť riešená s ohľadom na elektronizáciu jednotlivých procesov. 

Z pohľadu našej samosprávy sa ako relevantné ukazujú nasledovné investičné priority. 
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Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie 

informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému 

Priorita je zameraná na modernizáciu existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných 

systémov, technickú podporu softvérového zabezpečenia ako aj ich hardvérového vybavenia. Okrem 

toho sa investičná priorita zameriava tiež na podporu informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania 

atraktivity verejnej osobnej dopravy a zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy. 

Vďaka uvedenému zameraniu bude možné financovať v rámci tejto oblasti tiež realizáciu smart 

projektov vo sfére verejnej osobnej dopravy, čo umožní rozšíriť spektrum využitia IoT riešení na 

území mesta Trenčín. 

 

Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych 

plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté 

Priorita sa venuje okrem iných tiež financovaniu projektov zameraných na rekonštrukciu, 

modernizáciu a výstavbu prestupných uzlov zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a 

integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy. Významným prvkom z pohľadu 

zavádzania smart technológií je podpora financovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 

záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) spojená s inštaláciou 

systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest. Obdobne ako v prípade 

predchádzajúcej oblasti je pri budovaní týchto prvkov možné využiť IoT riešenia, ktoré umožnia 

značne zefektívniť prevádzku tejto infraštruktúry. 

 

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu 

Priorita, ktorá okrem investícií do samotných cyklokomunikácii umožňuje tiež financovať 

vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú systémy automatickej požičovne bicyklov 

a pod., ktoré využívajú základné prvky IoT riešení. 

 

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

Priorita, ktorá sa okrem samotných tvrdých investičných aktivít vo forme výstavby, rekonštrukcie 

a stavebných úprav objektov za účelom zriadenia centier integrovanej zdravotnej starostlivosti tiež 

zameriava na podporu budovania a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia. Jednou 

z podporovaných oblastí je tiež budovanie informačných systémov zdravotných zariadení, ktoré budú 

využívať moderné spôsoby práce s klientom, čo prispeje k modernizácii a vyššej miere elektronizácie 

služieb zdravotníctva a vytvoreniu smart riešenia manažmentu pacienta, ktoré sa odzrkadlí najmä 

v elektronizovanom systéme objednávania pacientov, elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých 

lekárskych pracovísk v rámci CIZS a pod. 

 

Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za 

účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

Priorita, ktorá sa okrem samotných tvrdých investičných aktivít vo forme výstavby, rekonštrukcie 

a stavebných úprav objektov ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť tiež 

zameriava na podporu budovania a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia. Jednou z 
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podporovaných oblastí je tiež budovanie informačných systémov zdravotných zariadení, ktoré budú 

využívať moderné spôsoby práce s klientom, čo prispeje k modernizácii a vyššej miere elektronizácie 

služieb zdravotníctva a vytvoreniu smart riešenia manažmentu pacienta, ktoré sa odzrkadlí najmä 

v elektronizovanom systéme objednávania pacientov, elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých 

lekárskych pracovísk v rámci zariadenia a pod.. 

 

Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

Investičná priorita, ktorá je okrem iného zameraná na modernizáciu vykurovacích systémov vrátane 

rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštaláciu systémov 

merania a riadenia, meračov spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie, čo otvára príležitosť 

pre využitie smart meračov spotreby tepla aj v priestore bytových domov, ale i využitia iných 

inteligentných riešení manažmentu tepelného hospodárstva týchto objektov. 

 

9.2.3 Operačný program životné prostredie 

Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie 

prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora 

nízkouhlíkového hospodárstva. Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia. 

Napriek skutočnosti, že jednotlivé investičné priority sa nezameriavajú priamo na rozvoj informačno-

komunikačných technológií a elektronizácie služieb verejnej správy poskytujú možnosti financovania 

doplnkovej infraštruktúry, ktorá môže byť riešená s ohľadom na elektronizáciu jednotlivých procesov 

a využitie smart prvkov. Z pohľadu našej samosprávy sa ako relevantné ukazujú nasledovné 

investičné priority. 

 

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia 

Priorita, ktorá je zameraná na podporu projektov orientovaných na kvalitný a funkčný systém 

monitorovania ovzdušia, inventarizácie a projekcií emisií. Prostredníctvom podpory využitia 

inteligentných technológií tak umožňuje investičná priorita realizovať projekty, ktoré budú zamerané 

na získavanie informácií a zabezpečenie monitorovania (modelovania) kvality ovzdušia, pre splnenie 

všetkých reportovacích povinností v rámci EÚ a povinností vyplývajúcich z Dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. V uvedenej oblasti tak vytvára táto priorita 

priestor pre financovanie projektov využívajúcich inteligentné merania stavu ovzdušia na území 

mesta, ktoré následne môžu byť implementované na celoštátny systém monitoringu ovzdušia. 

 

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na 

zmenu klímy a jej dôsledkov 

Na základe vytvorenia monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov a ich prepojenia s miestnymi, 

regionálnymi a národnými rizikami bude zvýšená odolnosť voči negatívnym dopadom zmeny klímy. 

Podporou aktivít zameraných na zber dostupných dát a údajov v reálnom čase pre potreby 

identifikácie ohrozenia, vyhodnotenia a modelovania dôsledkov bude dosiahnuté včasné 

informovanie o hroziacom nebezpečenstve ohrozeného obyvateľstva. Preto ako kľúčové budú 

podporené projekty modernizácie systémov monitoringu rizík, zvyšovania kvality modelov vývoja 

mimoriadnych udalostí, za účelom predvídania mimoriadnych udalostí, plánovania a realizácie 

preventívnych opatrení, v záujme ochrany potenciálne ohrozených cieľových skupín a infraštruktúry. 
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Práve v tejto oblasti nachádzajú široké uplatnenie inteligentné systému manažmentu a modelovania, 

ktoré sú založené na koncepte IoT technológií. 

 

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Podporou aktivít zástupcov miestnej a regionálnej úrovne, ktorí budú prispievať ku zberu dát, bude 

zabezpečovaná dostupnosť informácií o aktuálnych rizikách a ohrozeniach priamo z miestnej na 

národnú úroveň skoro v reálnom čase. Týmto partnerstvom bude zabezpečovaná včasná dostupnosť 

a presnosť informácií pre adresný systém včasného varovania ohrozenému obyvateľstvu. V rámci 

uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná najmä na: vybudovanie informačného a 

databázového systému prírodných a človekom spôsobených rizík, prepojenie vybudovaného 

informačného a databázového systému s ostatnými systémami na národnej a medzinárodnej úrovni, 

rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc 

vo vonkajšom ovzduší, budovanie systémov včasného varovania a vyrozumenie a doplnenie ďalšieho 

vybavenia. Obdobne ako v predchádzajúcej oblasti bude možné realizovať IoT projekty mesta 

zamerané na vytvorenie inteligentného systému vyhodnocovania rizík.  

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Investičná priorita sa bude popri opatreniach zameraných na zlepšovanie tepelno-technických 

vlastností stavieb a modernizácii vykurovacích a klimatizačných systémov zameriavať tiež na 

inštaláciu systémov merania a riadenia energetického hospodárstva budov, ktoré budú vykazovať 

prvky smart riešení. Uvedené umožní financovanie projektov samosprávy zameraných na energetické 

hospodárstvo verejných budov aj s ohľadom na využitie smart technológií. 

 

9.2.4 Operačný program Ľudské zdroje 

Prostredníctvom financií operačného programu bude podporené skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne 

vzdelávania vrátane prepojenia na požiadavky trhu práce, čo prispeje k vyššej 

konkurencieschopnosti. Dôraz sa bude tiež klásť na zvyšovanie profesijných kompetencií 

zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania. Práve operačný program Ľudské zdroje môže 

poslúžiť ako efektívny nástroj financovania mäkkých projektov určených na podporu rozvoja 

ľudského kapitálu so zameraním na vedomosti a zručnosti potrebné pre rozvoj informačnej 

spoločnosti. Napriek skutočnosti, že Operačný program Ľudské zdroje sa zameriava na široké 

spektrum oblastí ako relevantné pre podporu zavádzania IoT technológií sa ukazujú najmä investičné 

priority prioritnej osi Vzdelávanie, konkrétne sa jedná o nasledovné: 

 

Zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému 

predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych 

a bežných spôsobov vzdelávania s cieľom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 

Investičná priorita sa zameriava na vzdelávanie žiakov základných škôl komplexne, z pohľadu podpory 

rozvoja IoT sa však ako kľúčová prejavuje podpora projektov zameraných na tvorbu a realizáciu 

vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, 

environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských 

vedomostí a ekonomického myslenia, ale i podporu aktivít zameraných na neformálne, informálne a 

záujmové vzdelávanie, napr. learning by doing, či podporu rozvoja kľúčových kompetencií 
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pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností. Takýmto 

spôsobom je možné zaviesť vzdelávacie programy zamerané na IKT gramotnosť a tým aj prácu 

s modernými informačnými systémami už do vzdelávacích osnov základných škôl. Realizáciou 

takýchto projektov bude možné zaviesť koncepčný spôsob vzdelávania obyvateľstva v práci s IKT 

technológiami a využívaním moderných informačných systémov v každodennom živote. 

 

Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci 

formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilosti 

pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri 

výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií 

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutným nástrojom na jednoduchý prístup občanov k pružnému 

rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácie, na zvýšenie ich uplatnenia na trhu práce, rozvoj osobnosti a 

na zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia si každý jednotlivec môže doplniť, rozšíriť a prehĺbiť získané vzdelanie alebo si 

zvýšiť kompetencie na realizáciu svojich potrieb a záujmov. Práve formou projektov zameraných na 

celoživotné vzdelávanie pre všetky vekové skupiny má samospráva potenciál rozšíriť gramotnosť 

širokého spektra svojho obyvateľstva, či už sú to samotní obyvatelia mesta, zamestnanci, seniori, 

mladí ľudia a pod. Z pohľadu rozvoja smart technológií a elektronizácie verejných služieb sa práve 

projekty celoživotného vzdelávania stávajú jednými z kľúčových nástrojov zavádzania elektronizácie 

verejnej správy do každodenného života samosprávy, nakoľko bez kvalitného vzdelávania, ktoré 

naučí obyvateľov ako využívať tieto nové služby je každý projekt elektronizácie  a zavádzanie smart 

konceptu na území mesta odsúdený na neúspech. 

 

9.2.5 Operačný program Výskum a inovácie 

Prostriedky operačného programu sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov. S ohľadom na uvedené môže slúžiť na 

podporu financovania smart projektov podnikateľského sektora. Aj napriek skutočnosti, že 

samospráva nie je v rámci využitia týchto finančných prostriedkov relevantným prijímateľom, financie 

operačného programu môžu slúžiť ako účinný nástroj zavádzania IoT riešení v súkromnom sektore, čo 

môže prispieť k celkovému rozvoju elektronizácie každodenného života na území mesta. 

 

9.3 Ostatné grantové schémy 

Budovanie a podpora IoT riešení a elektronizácie samosprávnych činností sa stávajú čoraz viac 

riešenou problematikou a práve preto sa začínajú objavovať tiež prvé náznaky podpory z rôznych 

dotačných schém. Medzi grantové výzvy zamerané na podporu rozvoja IKT projektov a infraštruktúry, 

resp. vzdelávania v oblasti IKT patria výzvy nadácií a spoločností ako sú O2, Microsoft, Orange 

Slovensko, ESET, SK-NIC a podobne. Tieto výzvy sú však orientované na menšie komunitné projekty, 

ktoré však zohrávajú významnú úlohu z pohľadu kontinuálneho a koncepčného zavádzania smart 

technológií a práce s nimi na území mesta. 
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10 Monitoring a aktualizácia stratégie 

Monitorovanie je systematický proces, ktorý zabezpečuje prehľad o obsahovom a realizačnom 

postupe navrhnutých aktivít. Na základe špecifikovaných opatrení a aktivít zároveň konfrontuje ciele 

dokumentu s ich skutočným plnením v priebehu viacerých rokov a zároveň umožňuje odhaliť 

nedostatky počas implementovania programu a tak nájsť vhodný spôsob ich odstránenia. 

Monitorovanie bude zabezpečené systematicky a priebežne počas celého trvania platnosti 

dokumentu. Celý proces bude prebiehať na základe sledovania navrhovaných opatrení, ktoré budú 

porovnávané s realitou a skutočne realizovanými projektami. 

V prípade ak bude zistený nesúlad resp. neaktuálnosť údajov definovaných v strategickom 

dokumente bude potrebné zabezpečiť jeho aktualizovanie. To bude spočívať v prehodnotení 

navrhovaných opatrení, ktoré sú konkrétnym nástrojom zabezpečovania cieľov strategického 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 822 

k Návrhu na schválenie podpísania Memoranda o spolupráci na príprave a 

implementácii Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej 

oblasti Trenčín.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

uzavretie Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín, ktorého návrh tvorí 

prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu.  

 

 

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

na príprave a implementácii Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja 

Mestskej funkčnej oblasti Trenčín 

 

________________________________ 

 

zúčastnené strany:  

 

Mesto Trenčín 

sídlo: Mierové námestie č. 2, 911 64, Trenčín  

štatutárny orgán: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

IČO: 00 312 037 
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a 

 

Obec                       Opatovce  

sídlo:                       Opatovce č. 73, 913 11 Trenčianske Stankovce  

štatutárny orgán:     Mgr. Iveta Mondeková, starostka  

IČO:                        00 311 901 

  

a 

 

Obec                       Skalka nad Váhom 

sídlo: Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom 

štatutárny orgán: Anton Horečný, starosta 

IČO: 00 311 961 

 

a 

 

Obec                       Soblahov 

sídlo: Soblahov 470, 913 38 Soblahov 

štatutárny orgán: Marian Hudec, starosta 

IČO:                         00 311 987   

 

a 

 

Obec                        Trenčianske Stankovce  

sídlo: Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce 

štatutárny orgán: JUDr. Martin Markech, starosta 

IČO: 00 312 100 

 

a 

 

Obec                        Trenčianska Teplá 

sídlo: M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá 

štatutárny orgán: JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, starostka 

IČO: 00 312 045 

 

a 

 

Obec                       Trenčianska Turná  

sídlo: Bánovská 86, 913 21 Trenčianska Turná 

štatutárny orgán: Ing. Peter Mikula, starosta 

IČO: 00 312 053 

 

a 

 

Obec                       Veľké Bierovce  

sídlo: Veľké Bierovce 24, 913 11 Trenčianske Stankovce 

štatutárny orgán: Ing. Silvia Masárová, starostka 

IČO: 00 312 142 
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a 

 

Obec                        Zamarovce 

sídlo: Zamarovská 97/1, 911 05 Trenčín 

štatutárny orgán: Mgr. Peter Minárik, starosta 

IČO: 00 687 251 

 

 

Vyššie uvedené zúčastnené strany,  

 

 uvedomujúc si zodpovednosť za zabezpečenie udržateľnosti rozvoja územia a 

harmonizácia dynamiky rozvoja jednotlivých funkčných systémov mestskej oblasti – 

aglomerácie Trenčín  ako motora rozvoja trenčianskeho regiónu, ktoré je definované 

v článku 3 tohto memoranda, 

 zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu 

v procese prípravy Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Trenčín 

v súlade s Európskym kódexom správania pre partnerstvo  

 berúc do úvahy procesy prípravy Slovenskej republiky na nastavenie podpory EÚ 

financovanej z EŠIF v rokoch 2021-2027 

 

vyhlasujú toto memorandum:  
 

Článok 1 

Definovanie základných pojmov  

 

1. Integrovaná územná stratégia (ďalej aj „IÚS“) je základnou stratégiou pre zabezpečenie 

integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, ako sú 

integrované územné investície. IÚS je komplexná rozvojová stratégia geografickej oblasti, 

ktorá na základe analýzy potrieb rozvoja a rozvojového potenciálu tejto oblasti integrovaným 

prístupom rieši identifikované potreby rozvoja a potenciálu.  

 

2. Integrovaná územná investícia (ďalej aj „IÚI“) je jedným z kľúčových finančných 

nástrojov implementácie IÚS. Investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých 

fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority OP Slovensko, sa 

môžu realizovať ako IÚI. Nástroj IÚI nahrádza systém dopytovo orientovaných výziev, avšak 

nevylučuje ich využitie v špecifických prípadoch. 

 

3.  Územie mestskej funkčnej oblasti vymedzené na podporu udržateľného mestského rozvoja  

(ďalej len „územie MFO“) je geografická oblasť, v ktorej Slovenská republika podporuje 

integrovaný územný rozvoj integrovanou územnou stratégiou a je vymedzená územím 

jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a 

medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne 

využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom. 

 

4.  Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „IÚS MFO“) je 

nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov 

jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie mestskej funkčnej oblasti. Je spoločnou 

stratégiou územia MFO implementovanou nástrojom IÚI. IÚS MFO vychádza z programov 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  jednotlivých obcí MFO Trenčín a strategických 
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rozvojových dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa dotýkajú 

územia MFO.   

 

5. Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne 

organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo 

celoštátnej úrovni. 

 

 

Článok 2 

Účel memoranda 

 

Hlavným účelom tohto memoranda je najmä: 

1. určiť územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín (skrátený názov MFO Trenčín) ako 

integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu , 

2. spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie MFO  Trenčín  ako súčasť 

Integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja s využitím postupov podľa Jednotného 

metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR 

v programovom období 2021 – 2027,  

3. zriadiť Kooperačnú radu MFO Trenčín ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu 

partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS MFO Trenčín  s určením 

základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej spolupráce. 

 

 

Článok 3 

Vymedzenie územia MFO Trenčín na podporu udržateľného mestského rozvoja 

 

Zúčastnené strany sa dohodli, že územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín na podporu 

udržateľného mestského rozvoja tvorí územie mesta Trenčín a týchto navzájom katastrálne 

susediacich miest a obcí:  Opatovce, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianske Stankovce, 

Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Zamarovce 

  

 

Článok 4 

Princípy spolupráce MFO 

 

Vyššie uvedené zúčastnené strany podpisom tohto memoranda deklarujú, že v rámci tejto 

spolupráce budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržateľného rozumného 

(smart) rozvoja územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov 

sociálno-ekonomických partnerov v území MFO.   

 

 

Článok 5 

Integrovaná územná stratégia MFO  

 

(1) Zúčastnené strany potvrdzujú, že Integrovaná územná stratégia MFO Trenčín bude 

spoločnou stratégiou územia MFO zabezpečujúcou efektívne využitie rozvojového potenciálu 

a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom.   

IÚS MFO bude spracovávaná v súlade s Európskym kódexom správania pre partnerstvo za 

účasti sociálno-ekonomických partnerov v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja 

a za dodržania nižšie uvedených podmienok.   
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(2) Z dôvodu naplnenia účelu tohto memoranda sa zúčastnené strany zaväzujú:  

 

a) aktívne podieľať na príprave IÚS MFO Trenčín a za tým účelom si poskytovať 

potrebnú súčinnosť,  

b) umožniť zástupcom sociálno-ekonomických partnerov z podnikateľského 

a neziskového sektora aktívne sa podieľať na príprave a implementácii IÚS MFO 

Trenčín v súlade s princípom partnerstva. 

 

(3) Mesto Trenčín sa zaväzuje :  

 

a) organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy IÚS MFO Trenčín 

a vytvárať odborné, personálne, administratívne a finančné predpoklady pre prípravu 

IÚS MFO a pre efektívnu spoluprácu zúčastnených strán MFO Trenčín, 

b) iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady MFO Trenčín podľa článku 2 ods. 3 

a administratívne a organizačne podporovať jej činnosť,  

 

(4) IÚS MFO Trenčín bude schvaľovať Kooperačná rada MFO po predchádzajúcom 

prerokovaní návrhu IÚS MFO so všetkými zúčastnenými stranami tohto memoranda, ktoré 

budú mať právo sa k návrhu IÚS MFO vyjadriť a predložiť svoje návrhy a pripomienky. Na 

schválenie IÚS MFO sa nevyžaduje súhlas obecného, či mestského zastupiteľstva každej 

zúčastnenej strany, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 5 tohto článku. 

 

(5) Zúčastnené strany sa dohodli, že IÚS MFO bude spracovaný tak, že bude zahŕňať stratégie 

územného a miestneho rozvoja a operácie zúčastnených strán v takom rozsahu, že tieto mestá 

a obce nemusia spracovávať osobitný PHRSR obce (Plán rozvoja obce) podľa zákona o 

podpore regionálneho rozvoja. Ak sa niektorá zo zúčastnených strán rozhodne IÚS MFO 

akceptovať ako svoje PHRSR (Plán rozvoja obce, či mesta), musí takýto postup obce, či 

mesta schváliť obecné zastupiteľstvo príslušnej obce, resp. mestské zastupiteľstvo príslušného 

mesta.     

 

 

Článok 6 

Kooperačná rada MFO  

 

(1) Kooperačná rada MFO je koordinačný nástroj funkčného mechanizmu partnerstva, 

komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS MFO. 

 

(2)  Zúčastnené strany sa zaväzujú, že v záujme dosiahnutia účelu tohto memoranda vytvoria 

Kooperačnú radu MFO. Zriadenie a činnosť tejto rady sa bude riadiť nižšie uvedenými 

podmienkami a pravidlami.  

 

(3) Kooperačná rada MFO koordinuje prípravu a schvaľuje IÚS MFO a slúži na zabezpečenie 

participatívneho manažmentu integrovaného rozvoja územia MFO.  

 

(4) Kooperačná rada MFO je zložená zo zástupcov:  

a) miestnej územnej samosprávy (miest a obcí) tvoriacich územie MFO, 

b) podnikateľského sektora, akademického sektora a školstva, 

c) štátnej správy a občianskej spoločnosti 

d) regionálnej samosprávy 
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(5) Činnosť Kooperačnej rady MFO koordinuje jej predseda. Predsedom Kooperačnej rady 

MFO je primátor mesta Trenčín alebo ním poverená osoba. Predseda Kooperačnej rady 

zastupuje Kooperačnú radu MFO navonok aj dovnútra v zmysle mandátu mu zvereného touto 

radou.  

 

(6) Úlohy spojené s realizáciou činnosti Kooperačnej rady MFO vykonáva jej sekretariát, 

ktorý zriaďuje a jeho činnosť personálne, organizačne a finančne zabezpečuje mesto uvedené 

v čl. 7 ods. 2 tohto memoranda.   

 

(7) Podrobnosti o zložení a kreovaní, činnosti, pôsobnosti a spôsobe rozhodovania 

Kooperačnej rady MFO a o postavení predsedu tejto rady určí Štatút Kooperačnej rady MFO, 

ktorý musia schváliť všetky zúčastnené strany tohto memoranda.    

 

 

Článok 7  

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Zúčastnené strany berú na vedomie, že IÚS MFO je súčasťou IÚS  Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje potrebnú súčinnosť 

a metodicky pomáha pri kreovaní a činnosti Kooperačnej rady MFO a pri príprave IÚS MFO 

Trenčín. 

 

(2) Náklady spojené s prípravou IÚS MFO, ako aj so zriadením a  činnosťou Kooperačnej 

rady MFO znáša mesto Trenčín, ak sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak v tomto 

memorande alebo neskôr po jeho podpise.  

 

(3) Písomnosti si budú zúčastnené strany doručovať osobne, alebo doporučenou 

zásielkou na adresu mesta Trenčín uvedenú v tomto memorande 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zúčastnené strany sa budú pokúšať riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo 

implementácie tohto memoranda prioritne rokovaním alebo inými prostriedkami na urovnanie 

sporov v súlade s princípom partnerstva a vzájomnej spolupráce a vzájomného rešpektovania 

sa.   

 

(2) Každá zúčastnená strana deklaruje, že pred podpisom tohto memoranda jej obecné, resp. 

mestské  zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s uzavretím tohto memoranda.  

 

(3) Zúčastnené strany sa dohodli, že k tomuto memorandu môžu dodatočne pristúpiť aj ďalšie 

mestá a obce, a to písomným dodatkom odsúhlaseným všetkými zúčastnenými stranami. 

 

(4) Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zúčastnených strán môže 

vypovedať toto memorandum aj bez uvedenia dôvodu. Takéto vypovedanie musí byť písomné 

a musí byť doručené  mestu Trenčín, inak je neplatné. Vypovedanie je účinné dňom jeho 

doručenia mestu Trenčín.   
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(5) Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými 

všetkými zúčastnenými stranami. 

 

(6) Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania všetkými 

zúčastnenými stranami. 

 

(7) Každá zúčastnená strana obdrží jedno vyhotovenie tohto memoranda. 

 

(8) Zúčastnené strany vyhlasujú, že toto memorandum prijímajú dobrovoľne, na základe 

svojej slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 

  

 

V Trenčíne  dňa .........................    

 

 

 

Mesto  Trenčín        Obec Opatovce  

 

 

 

 

............................................................     ......................................................... 

              Mgr. Richard Rybníček    Mgr. Iveta Mondeková 

    primátor               starostka  

 

 

 

Obec Skalka nad Váhom      Obec Soblahov  

 

 

 

............................................................     ......................................................... 

                 Anton Horečný          Marian Hudec 

            starosta                 starosta   

 

 

 

 

 

Obec Trenčianske Stankovce      Obec Trenčianska Teplá 

 

 

 

............................................................     ......................................................... 

             JUDr. Martin Markech    JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová 

       starosta                starostka  
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Obec Trenčianska Turná      Obec Veľké Bierovce  

 

 

............................................................     ......................................................... 

                 Ing. Peter Mikula     Ing. Silvia Masárová 

     starosta                starostka  

 

 

Obec Zamarovce        

 

 

............................................................      

                Mgr. Peter Minárik     

     starosta                 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 

 

 

Mgr.  Miloslav    B   A   C   O,       dňa ..................................................................................... 

 

 

 

Bc.  Mária  M  A  C H  O  V  Á,    dňa ...................................................................................... 
 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  16.03.2021 


