
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 1078 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 20.09.2017 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1078 

zo dňa 20.09.2017 je formálna chyba, nesprávne uvedené súpisné číslo rodinného domu, ku ktorej 
došlo pri písaní,  
 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1078 zo dňa 20.09.2017 
 

k návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín  podľa 9a ods. 8. písm.c) zákona č. 
138/1991 Zb. v z.n.p. pre Ing. Jaroslav Gabrhel a manž. Katarína  
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e  
 

v súlade § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku a rodinnom dome so súp.č. 3217 v k. ú. Istebník, pre  Ing. 
Jaroslava Gabrhela a manž. Katarínu, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a stavby rodinného domu, ktorú majú kupujúci vo 
väčšinovom podielovom spoluvlastníctve, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku nasledovne: 

- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 535 záhrady o výmere 234 m2, podielu 
prislúcha výmera  10,97 m2, kúpna cena predstavuje 740,47 € ( 67,47 €/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 536 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 276 m2, podielu prislúcha výmera 12,94 m2, kúpna cena predstavuje 873,06 € (67,47 
€/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/48-in na stavbe rodinného domu súp.č. 3217, kúpna cena predstavuje 
2742,85 € 
 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 4356,38 € 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
     Ide o rodinný dom s prislúchajúcimi pozemkami na ul. Jahodovej. Mesto Trenčín  získalo 
spoluvlastnícky podiel na predmetných nehnuteľnostiach na základe Hospodárskej zmluvy č. 3057-
33/89. Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach sa realizuje podľa § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p, t.j. predaj podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné 
právo. Kúpna cena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 3/2017 vypracovaným znalcom Ing. Martou 
Odokienkovou. 
 
 
 
sa nahrádza textom: 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

 

s c h v a ľ u j e  
 

v súlade § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p 
 

predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku a rodinnom dome so súp.č. 327 v k. ú. Istebník, pre  Ing. 
Jaroslava Gabrhela a manž. Katarínu,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a stavby rodinného domu, ktorú majú kupujúci vo 
väčšinovom podielovom spoluvlastníctve, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku nasledovne: 



- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 535 záhrady o výmere 234 m2, podielu 
prislúcha výmera  10,97 m2, kúpna cena predstavuje 740,47 € ( 67,47 €/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/192-ín na pozemku C-KN parc.č. 536 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 276 m2, podielu prislúcha výmera 12,94 m2,  kúpna cena predstavuje 873,06 € (67,47 
€/m2) 

- podiel vo veľkosti 9/48-in na stavbe rodinného domu súp.č. 327, kúpna cena predstavuje 
2742,85 € 
 

 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................ 4356,38 € 
 
O d ô v o d n e n i e : 
 
     Ide o rodinný dom s prislúchajúcimi pozemkami na ul. Jahodovej. Mesto Trenčín  získalo 
spoluvlastnícky podiel na predmetných nehnuteľnostiach na základe Hospodárskej zmluvy č. 3057-
33/89. Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach sa realizuje podľa § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p, t.j. predaj podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné 
právo. Kúpna cena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 3/2017 vypracovaným znalcom Ing. Martou 
Odokienkovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 24.10.2017  
 

 


