
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 873 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,   

konaného dňa 10.05.2017 

 
 
Zamestnanec útvaru právneho zistil, že v uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 873 zo dňa 
10.05.2017 je formálna chyba kedy sa v čl. II ods. 7 schváleného znenia dohody o urovnaní odkazuje 
na splnenie lehôt a povinností podľa čl. IV a IV Kúpnej zmluvy, avšak správne má byť uvedený odkaz 
na čl. IV a VI Kúpnej zmluvy.  

 
Vzhľadom k tomu, že ide o chybu spôsobenú nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými 
nesprávnosťami, ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, 
ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov,   
 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 873 zo dňa 10.05.2017 
 
opravuje takto:  

 
 

V Dohode o urovnaní sa v čl. II ods. 7  
 
 

„7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytnutím zľavy z kúpnej ceny podľa tejto dohody, nie sú 
nijako dotknuté povinnosti Kupujúceho ani plynutie lehôt podľa Kúpnej zmluvy, najmä 
povinnosti a lehoty vyplývajúce z čl. IV a IV Kúpnej zmluvy a pre prípad, ak vznikne 
Predávajúcemu nárok požadovať od Kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je 
v Kúpnej zmluve určená percentuálnou sadzbou z kúpnej ceny, táto zmluvná pokuta bude 
určovaná z dohodnutej kúpnej ceny 579.600,- €.“ 

 
sa nahrádza textom: 
 

„7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytnutím zľavy z kúpnej ceny podľa tejto dohody, nie sú 
nijako dotknuté povinnosti Kupujúceho ani plynutie lehôt podľa Kúpnej zmluvy, najmä 
povinnosti a lehoty vyplývajúce z čl. IV a VI Kúpnej zmluvy a pre prípad, ak vznikne 
Predávajúcemu nárok požadovať od Kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je 
v Kúpnej zmluve určená percentuálnou sadzbou z kúpnej ceny, táto zmluvná pokuta bude 
určovaná z dohodnutej kúpnej ceny 579.600,- €.“ 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 

 

 

Trenčíne, dňa 10.07.2017 


