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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 12.12.2012 podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
1/ u r č u j e
výpožičku nehnuteľností – pozemku C-KN parc.č. 805 ostatná plocha o výmere 5939 m2 a budovy so
súp.č. 135, nachádzajúcich sa v k. ú. Záblatie, pre TJ Družstevník Záblatie, Trenčín, za účelom
prevádzkovania futbalového štadióna, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2013
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:
Výpožička predmetných nehnuteľností sa uskutočňuje na základe plynulého zabezpečenia chodu
futbalových klubov, na rovnakom princípe, ako sú riešené aj ostatné športoviská vo vlastníctve Mesta
Trenčín a budú vypožičiavané za účelom využívania a prevádzkovania futbalového štadióna. Na
základe uvedeného navrhujeme výpožičku nehnuteľností schváliť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2/ s c h v a ľ u j e
výpožičku nehnuteľností – pozemku C-KN parc.č. 805 ostatná plocha o výmere 5939 m2 a budovy so
súp.č. 135, pre TJ Družstevník Záblatie, Trenčín, za účelom prevádzkovania futbalového štadióna,
na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2013
Stanovisko FMK
Stanovisko VMČ Západ
Stanovisko MsR
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

:
:
:
:

odporúča zo dňa 26.11.2012
odporúča zo dňa 28.11.2012
vyjadrí sa na zasadnutí
bez dopadu

Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené
v návrhu.

