
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 848 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne,  konaného dňa 22.03.2017 

 
 

Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 848  zo dňa 
22.03.2017 je formálna chyba týkajúca sa označenia čísla novovytvorenej parcely (chybne je uvedené 
parc.č. 908/12, správne je parc.č. 980/12). K chybe došlo pri príprave podkladov na rokovanie orgánov 
mesta pri opisovaní údajov z geometrického plánu, kde vznikol preklep. Vzhľadom k tomu, že ide o 
chybu spôsobenú nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými nesprávnosťami, ktorých 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. 848  zo dňa 22.03.2017 
 
opravuje takto:  
 

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

 
v súlade s  § 9a ods. 8  písm. b) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj pozemku 
v k.ú. Zlatovce (Továrenská ul.) - novovytvorená C-KN parc.č. 908/12 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 114 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 980/1, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ľuboša Samáka a manž. Daniely Samákovej za účelom vysporiadania 
pozemku pod stavbou parkoviska, za kúpnu cenu 45,- €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................................. 5.130,- €  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Žiadatelia vybudovali parkovisko pri obchodnej prevádzke na základe stavebného povolenia 
vydaného v roku 2004. Predmetné stavebné povolenie však bolo vydané na stavbu obchodných 
priestorov a parkovisko bolo iba uvedené v popise. Žiadatelia sa tak mylne domnievali, že parkovisko 
realizujú legálne na základe stavebného povolenia a na svojom pozemku, pretože projekt stavby riešil 
aj parkovisko. Po zistení, že parkovisko je umiestnené na pozemku mesta požiadali mesto 
o vysporiadanie pozemku, aby mohli následne parkovisko doriešiť aj v zmysle stavebného zákona.  
 
 
sa nahrádza textom: 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e   
 
v súlade s  § 9a ods. 8  písm. b) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj pozemku 
v k.ú. Zlatovce (Továrenská ul.) - novovytvorená C-KN parc.č. 980/12 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 114 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 980/1, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ľuboša Samáka a manž. Daniely Samákovej za účelom vysporiadania 
pozemku pod stavbou parkoviska, za kúpnu cenu 45,- €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................................. 5.130,- €  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Žiadatelia vybudovali parkovisko pri obchodnej prevádzke na základe stavebného povolenia 
vydaného v roku 2004. Predmetné stavebné povolenie však bolo vydané na stavbu obchodných 
priestorov a parkovisko bolo iba uvedené v popise. Žiadatelia sa tak mylne domnievali, že parkovisko 



realizujú legálne na základe stavebného povolenia a na svojom pozemku, pretože projekt stavby riešil 
aj parkovisko. Po zistení, že parkovisko je umiestnené na pozemku mesta požiadali mesto 
o vysporiadanie pozemku, aby mohli následne parkovisko doriešiť aj v zmysle stavebného zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 03.04.2017 


