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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 14.12.2016
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce, C-KN parc.č. 558/234 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre
Elenu Janíčkovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou garáže, za
kúpnu cenu vo výške 26,56 €/m2
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................................53,12 €
O d ô v o d n e n i e:
Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho sa pod časťou garáže vo vlastníctve
kupujúcej, na Ul. Ľ. Stárka v Trenčíne.
Posun hraníc pozemkov pod jestvujúcimi stavbami garáží v danej lokalite bol zistený pri obnove
katastrálneho operátu a postupne sa jednotlivé pozemky pod stavbami garáží majetkovoprávne
vysporiadávajú. Prevod majetku je realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prevod pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa. Výška kúpnej ceny je stanovená v súlade s VZN č. 7/2003.

Lokalizácia pozemku
Stanovisko ÚSŽP, ÚHA a ÚDOP
Stanovisko VMČ Západ
Stanovisko FMK

: k.ú. Zlatovce, ul. Ľ. Stárka
: odporúča zo dňa 10.11.2016
: odporúča zo dňa 23.11.2016
: odporúča zo dňa 24.11.2016

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

