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Predkladá:
Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Spracovali :
Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
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Vypracované dňa 06.09.2013

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 19.09.2013 podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1/ u r č u j e
prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 756/1 zast. plocha (Ul. Soblahovská –
parkovisko pri NS Družba), pre euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava, za účelom
umiestnenia reklamného zariadenia – 1 ks billboardu, za cenu nájmu 166,00 €/ks ročne, na dobu
určitú, do 31.12.2027, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,
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:
Ide o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Trenčín, Ul. Soblahovská – parkovisko NS Družba, ktorý bol
ponúknutý spoločnosti euroAWK, s.r.o., Hlohovec, v súlade s čl. IV. Zmluvy o podmienkach výstavby
prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných
zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch, v ktorej mesto súhlasilo
s umiestnením 46 ks reklamných zariadení na území Mesta Trenčín. 42 ks bolo osadených
v minulosti, 4 ks budú osadené v priebehu roka 2013, na základe navrhnutých pozemkov Mestom
Trenčín. Prenájom pozemku bude riešený formou dodatku k vyššie uvedenej zmluve. Po schválení
prenájmu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne zostáva k umiestneniu už len 1 ks reklamného panelu
v zmysle vyššie uvedenej zmluvy.

2/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 756/1 zast. plocha (Ul. Soblahovská –
parkovisko NS Družba), pre euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava, za účelom
umiestnenia reklamného zariadenia – 1 ks billboardu, za cenu nájmu 166,00 €/ks ročne, na dobu
určitú, do 31.12.2027, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená.
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................................................ 166,00 €

Lokalizácia pozemku
Stanovisko ÚSŽPDaI, ÚHA
Stanovisko VMČ Stred
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

:
:
:
:
:

Ul. Soblahovská – parkovisko NS Družba
odporúča zo dňa 22.08.2013
vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
odporúča zo dňa 27.08.2013
príjem

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

