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Trenčín, 09.04.2013

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.04.2013 v zmysle § 9a ods. 8.
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1/ u r č u j e
predaj nehnuteľnosti – pozemku na Hasičskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 86/2 vo výmere 24
2
m pre Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava za účelom výmeny pôvodnej trafostanice za
novú kioskovú trafostanicu, za kúpnu cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 14/2013
2
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Velkom vo výške 68,87 €/m ,

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ul. Hasičskej medzi stavbami murovanou trafostanicou
a reštauráciou. Cez pozemok je prístup do trafostanice, od ulice je ohradený, čím sa zamedzil prístup
pre nepovolané osoby. Menovaná spoločnosť je vlastníkom stavby murovanej trafostanice, ktorú
plánuje nahradiť kioskovou trafostanicou.
Predávaný pozemok je pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Kúpna cena bola stanovená v súlade so
Znaleckým posudkom č. 14/2013 vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Velkom.

2/ s ch v a ľ u j e
predaj nehnuteľnosti – pozemku na Hasičskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 86/2 vo výmere 24
2
m pre Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava za účelom výmeny pôvodnej trafostanice za
novú kioskovú trafostanicu, za kúpnu cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 14/2013
2
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Velkom vo výške 68,87 €/m ,
Celková kúpna cena predstavuje ............................................... 1.652,88 €

Lokalizácia nehnuteľnosti
Stanovisko ÚSŽPDI a ÚHA
Stanovisko VMČ Stred
Stanovisko FMK
Stanovisko MsR
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR
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:
:
:
:
:

v k. ú. Trenčín, na Hasičskej ulici
odporúča zo dňa 15.11.2012
odporúča zo dňa 21.01.2013
odporúča zo dňa 26.03.2013
vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
príjem

