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                                                               v Trenčíne, dňa 02.07.2014  

 

 

 

O P R A V A  č. 2  U Z N E S E N I A 

  č. 1182 MsZ v Trenčíne, konaného dňa 20.05.2014 

 

 Uznesením MsZ č. 1182 zo dňa 20.05.2014 bol schválený predaj pozemku na Hodžovej 

ulici vlastníkom obytného domu. Vlastníci bytu č. 1 – Rudolf Komžík a Eva Komžíková, 

v tomto období pripravovali prevod bytu na dcéru Danu Jamborovú. Po vypracovaní kúpnej 

zmluvy v zmysle prijatého uznesenia MsZ boli pracovníci Útvaru majetku mesta informovaní, 

že prebieha prevod na Okresnom úrade Trenčín, katastrálnom odbore. V 6 mesiaci 2014 bol 

vklad vlastníctva bytu do katastra nehnuteľností prevedený na p. Danu Jamborovú. Na základe 

uvedeného žiadame opraviť uznesenie MsZ u kupujúcich v zmysle uvedeného nasledovne:  

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1182 zo dňa 20.05.2014 

opravuje takto:  

 

- pôvodný text uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  
1/  u r č u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hodžovej ulici v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 
1528/325, zast. plocha a nádvorie vo výmere 252 m2, odčlenená geometrickým plánom z pozemku    C-
KN parc. č. 1528/90 zast. plocha a nádvorie, za kúpnu cenu 12,- €/m2, za účelom starostlivosti o tento 
pozemok a rozšírenia dvora obytného domu, pre vlastníkov bytov obytného domu Hodžova súp. č. 1485: 
- Timoteja Filipa s manželkou Boženou   v podiele 109/1208 pripadá výmera 22,74 m2 
- Marcelu Zmekovú     v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- Juraja Zmeka      v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- MUDr. Renatu Berovú    v podiele   98/1208 pripadá výmera 20,44 m2 
- Milana Šlesaríka s manželkou Zuzanou   v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Mgr. Janu Ujovú     v podiele 101/1208 pripadá výmera 21,07 m2 
- Ing. Jána Liptáka s manželkou Sidóniou       v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Rudolfa Komžíka     v podiele 115/2416 pripadá výmera 11,99 m2 
- Evu Komžíkovú     v podiele 115/2416 pripadá výmera 11,99 m2 
- Dagmar Rybárovú     v podiele   74/1208 pripadá výmera 15,44 m2 
- Adriana Repku s manželkou Ľubomírou  v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
- Ing. Mareka Štítika s manželkou Ing. Annou  v podiele 110/1208 pripadá výmera 22,95 m2 
- Milana Zachara s manželkou Evou   v podiele 100/1208 pripadá výmera 20,86 m2 
- Miroslava Turana     v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 

 
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 predaj pozemku, ktorého údržbu dlhodobo vykonávajú vlastníci priľahlého obytného domu. 
Pozemok sa nachádza za radovými garážami a pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný. Predajom dôjde 
k rozšíreniu pozemku – dvora, ktorý je už vo vlastníctve vlastníkov bytov v obytnom dome Ul.  Hodžova 
súp.č. 1485 v Trenčíne. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predaj pozemku dlhodobo 
užívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre 
vlastníkov susedných nehnuteľností, je určený  v článku 9 ods. b) VZN č. 7/2003 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.    



 
 
2/  s ch v a ľ u j e 
     
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hodžovej ulici v k. ú. Trenčín  novovytvorená C-KN  parc. č. 
1528/325, zast. plocha vo výmere 252 m2, odčlenená geometrickým plánom z pozemku C-KN parc. č. 
1528/90, za kúpnu cenu 12,- €/m2, za účelom starostlivosti o tento pozemok a rozšírenia dvora obytného 
domu, pre vlastníkov bytov obytného domu Hodžova súp. č. 1485: 
- Timoteja Filipa s manželkou Boženou   v podiele 109/1208 pripadá výmera 22,74 m2 
- Marcelu Zmekovú     v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- Juraja Zmeka      v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- MUDr. Renatu Berovú    v podiele   98/1208 pripadá výmera 20,44 m2 
- Milana Šlesaríka s manželkou Zuzanou   v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Mgr. Janu Ujovú     v podiele 101/1208 pripadá výmera 21,07 m2 
- Ing. Jána Liptáka s manželkou Sidóniou       v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Rudolfa Komžíka     v podiele 115/2416 pripadá výmera 11,99 m2 
- Evu Komžíkovú     v podiele 115/2416 pripadá výmera 11,99 m2 
- Dagmar Rybárovú     v podiele   74/1208 pripadá výmera 15,44 m2 
- Adriana Repku s manželkou Ľubomírou  v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
- Ing. Mareka Štítika s manželkou Ing. Annou  v podiele 110/1208 pripadá výmera 22,95 m2 
- Milana Zachara s manželkou Evou   v podiele 100/1208 pripadá výmera 20,86 m2 
- Miroslava Turana     v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
 
Celková kúpna cena predstavuje   ............................................................        3.024,- € 

 

 

sa nahrádza textom: 
 

- text opraveného uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
  
1/  u r č u j e 
 
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hodžovej ulici v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 
1528/325, zast. plocha a nádvorie vo výmere 252 m2, odčlenená geometrickým plánom z pozemku    C-
KN parc. č. 1528/90 zast. plocha a nádvorie, za kúpnu cenu 12,- €/m2, za účelom starostlivosti o tento 
pozemok a rozšírenia dvora obytného domu, pre vlastníkov bytov obytného domu Hodžova súp. č. 1485: 
- Timoteja Filipa s manželkou Boženou   v podiele 109/1208 pripadá výmera 22,74 m2 
- Marcelu Zmekovú     v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- Juraja Zmeka      v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- MUDr. Renatu Berovú    v podiele   98/1208 pripadá výmera 20,44 m2 
- Milana Šlesaríka s manželkou Zuzanou   v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Mgr. Janu Ujovú     v podiele 101/1208 pripadá výmera 21,07 m2 
- Ing. Jána Liptáka s manželkou Sidóniou       v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Danu Jamborovú      v podiele 115/1208 pripadá výmera 23,98 m2 
- Dagmar Rybárovú     v podiele   74/1208 pripadá výmera 15,44 m2 
- Adriana Repku s manželkou Ľubomírou  v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
- Ing. Mareka Štítika s manželkou Ing. Annou  v podiele 110/1208 pripadá výmera 22,95 m2 
- Milana Zachara s manželkou Evou   v podiele 100/1208 pripadá výmera 20,86 m2 
- Miroslava Turana     v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 

 
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 predaj pozemku, ktorého údržbu dlhodobo vykonávajú vlastníci priľahlého obytného domu. 
Pozemok sa nachádza za radovými garážami a pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný. Predajom dôjde 
k rozšíreniu pozemku – dvora, ktorý je už vo vlastníctve vlastníkov bytov v obytnom dome Ul.  Hodžova 



súp.č. 1485 v Trenčíne. Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predaj pozemku dlhodobo 
užívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre 
vlastníkov susedných nehnuteľností, je určený  v článku 9 ods. b) VZN č. 7/2003 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.    
 
 
2/  s ch v a ľ u j e 
     
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Hodžovej ulici v k. ú. Trenčín  novovytvorená C-KN  parc. č. 
1528/325, zast. plocha vo výmere 252 m2, odčlenená geometrickým plánom z pozemku C-KN parc. č. 
1528/90, za kúpnu cenu 12,- €/m2, za účelom starostlivosti o tento pozemok a rozšírenia dvora obytného 
domu, pre vlastníkov bytov obytného domu Hodžova súp. č. 1485: 
- Marcelu Zmekovú     v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- Juraja Zmeka      v podiele   79/2416 pripadá výmera   8,24 m2 
- MUDr. Renatu Berovú    v podiele   98/1208 pripadá výmera 20,44 m2 
- Milana Šlesaríka s manželkou Zuzanou   v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Mgr. Janu Ujovú     v podiele 101/1208 pripadá výmera 21,07 m2 
- Ing. Jána Liptáka s manželkou Sidóniou       v podiele 107/1208 pripadá výmera 22,32 m2 
- Danu Jamborovú      v podiele 115/1208 pripadá výmera 23,98 m2 
- Dagmar Rybárovú     v podiele   74/1208 pripadá výmera 15,44 m2 
- Adriana Repku s manželkou Ľubomírou  v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
- Ing. Mareka Štítika s manželkou Ing. Annou  v podiele 110/1208 pripadá výmera 22,95 m2 
- Milana Zachara s manželkou Evou   v podiele 100/1208 pripadá výmera 20,86 m2 
- Miroslava Turana     v podiele 104/1208 pripadá výmera 21,70 m2 
 
Celková kúpna cena predstavuje   ............................................................        3.024,- € 

 
 

 

 

 

 

 

 

       ..........................................      .............................................. 

        Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč  

       primátor mesta       prednosta mestského úradu 

 

 

Dňa: ........................................         Dňa: .........................................  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


