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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 19.09.2013 podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

1/
určuje prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Hanzlíková
(Bratislavská ul.) – novovytvorená C-KN parc.č. 663/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere
209 m2, odčlenená GP z pôvodnej C-KN parc.č. 663/5, pre Dušana Strieženca a manž. Annu
za účelom vyporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................... 1.734,70 €
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Ide o predaj pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada vedľa rodinného domu
kupujúcich. Pozemok je pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny za predaj pozemku
užívaného ako záhrada pri RD bola vzhľadom na podobnosť situácie stanovená rovnaká ako
pre sídlisko Noviny a rovnako sa postupovalo aj pri predaji pozemku (záhrady) pri vedľajšom
rodinnom dome. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2/
s ch v a ľ u j e
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Hanzlíková (Bratislavská ul.) – novovytvorená C-KN
parc.č. 663/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2, odčlenená GP z pôvodnej C-KN
parc.č. 663/5, pre Dušana Strieženca a manž. Annu za účelom vyporiadania pozemku
dlhodobo užívaného ako záhrada, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................... 1.734,70 €

Lokalizácia pozemkov
Stanovisko ÚSŽPDI, ÚHA
Stanovisko VMČ Západ
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: k.ú. Hanzlíková, Bratislavská ul.
: odporúčajú zo dňa 22.08.2013
: odporúča zo dňa 28.08.2013
: odporúča zo dňa 27.08.2013
: príjem

Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 05.09.2013 prerokovala návrh na
predaj nehnuteľnosti a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť uznesenie tak
ako je uvedené v návrhu.

