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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 24.06.2014 podľa § 9a ods.9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1/ u r č u j e
výpožičku nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 801/114 orná pôda o výmere 11486
m2, C-KN parc.č. 1091/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 617 m2 a C-KN parc.č. 804/3 orná pôda
o výmere 121 m2, pre občianske združenie TJ Družstevník Záblatie, za účelom voľnočasových
a športových aktivít, ktoré nevyžadujú stavebno-technické zásahy na pozemkoch, na dobu neurčitú,
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, s výpovednou lehotou
1 mesiac
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:
Občianske združenie TJ Družstevník Záblatie požiadalo o výpožičku pozemkov nachádzajúcich sa
v k.ú. Záblatie pri futbalovom štadióne, za účelom ich využívania na voľnočasové a športové aktivity,
ktoré nevyžadujú stavebno-technické zásahy na pozemkoch. V súčasnosti majú uzatvorenú zmluvu
o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna v Záblatí a majú záujem rozšíriť svoje aktivity
v oblasti športu aj na pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti futbalového štadióna.

2/ s c h v a ľ u j e
výpožičku nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 801/114 orná pôda o výmere 11486
m2, C-KN parc.č. 1091/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 617 m2 a C-KN parc.č. 804/3 orná pôda
o výmere 121 m2, pre občianske združenie TJ Družstevník Záblatie, za účelom voľnočasových
a športových aktivít, ktoré nevyžadujú stavebno-technické zásahy na pozemkoch, na dobu neurčitú,
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, s výpovednou lehotou
1 mesiac.
Stanovisko VMČ Západ
Stanovisko FMK
Stanovisko MsR
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: odporúča zo dňa 28.05.2014, s podmienkou na dobu určitú na 15
rokov
: odporúča zo dňa 02.06.2014
: vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
: príjem

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

