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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 20.09.2017
schvaľuje
kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemku v k.ú. Kubrá –
novovytvorená C-KN parc. č. 1839/23 orná pôda o výmere 108 m2 odčlenená geometrickým plánom
č. 45477795-23-17 vyhotoveným dňa 15.6.2017 z pôvodnej E-KN parc. č. 1704 od podielových
spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 3144 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku
v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie Mesta Trenčín – verejnoprospešnej stavby
v zmysle projektovej dokumentácie „Priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61
a III/1873“ vypracovanej projektantom Ing. Róbertom Hartmannom za kúpnu cenu v zmysle
znaleckého posudku č. 46/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jánom Brenišinom vo výške 29,45
€/m2
O d ô v o d n e n i e:
Ide o kúpu pozemku v k.ú. Kubrá za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín –
vybudovanie stavby „Priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873“ v lokalite
novovybudovaného podchodu pre peších popod železničnú trať (pri Fiate v časti Kubrá), ktorý
vyúsťuje k ceste I/61. V súčasnosti chodci prechádzajú cez cestu I/61 mimo priechodu pre chodcov
a za zníženej viditeľnosti i po tme. V snahe zabezpečiť bezpečnosť chodcov a cyklistov Mesto
Trenčín pripravuje realizáciu uvedenej investičnej akcie, k čomu predchádza i potrebné
majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku. Celková kúpna cena za výkup pozemku od
jednotlivých spoluvlastníkov (v počte 15) je vo výške 3.180,60 € .
Lokalizácia pozemku
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet

: k.ú. Kubrá, podchod pre peších pri Fiate
: odporúča zo dňa 13.7.2017
: výdaj

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky
2016-2022 s výhľadom do roku 2040.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené
v návrhu.

