
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 84 časť A/ bod III a časť B/ por.č. 19/ a 29/  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva                

v Trenčíne,  konaného dňa 18.03.2015 

 
 

Zamestnanec útvaru majetku mesta pri príprave kúpnej zmluvy na podpis zistil, že v uznesení 
MsZ v Trenčíne č. 84 časť A/ bod III a časť B/ por.č. 19/ a 29/  zo dňa 18.03.2015 sú formálne chyby 
týkajúce sa špecifikácie nehnuteľnosti uvedenej v časti A/ bod III. a špecifikácie pozemkov uvedených 
v časti B/ por.č. 19/ a 29/ predmetného uznesenia. K chybe došlo chybou pri prepisovaní podkladov do 
materiálu pre mestské zastupiteľstvo a po zápise GP do katastra nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že 
ide o chyby spôsobenú nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými nesprávnosťami, ktorých 
oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, ani na vznik, zmenu 
alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov,   

 
sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 84  A/ bod III a časť B/ por.č. 19/ a 29/   zo dňa 18.03.2015 

opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

  s c h v a ľ u j e   
 
A/ kúpu stavebných objektov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to: 
 
III. SO 307.1 Trafostanica VN, stavby „Priemyselný park – Trenčín, Inžinierske siete“ 
 

Užívanie stavby bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 1242/2010-
002/Ga, MsÚ 99076/2010 zo dňa 30.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 30.11.2010. 

     za celkovú kúpnu cenu                                      .... 12,50 € bez DPH 
 
 
B/ kúpu pozemkov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to:  
 

19) pozemok parcela č. 802/7, parcela registra „C“ o výmere 78 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 
 

29) pozemok parcela č. 815/66, parcela registra „C“ o výmere 15021 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

 
 
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
A/ kúpu stavebných objektov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to: 
 
III. SO 307.1 Trafostanica VN, stavby „Priemyselný park – Trenčín, Inžinierske siete“ 
 

Užívanie stavby bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím Mesta Trenčín, č. SpSÚ 1242/2010-
002/Ga, MsÚ 99076/2010 zo dňa 30.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 
dňa 30.11.2010. 

      
Stavba je zapísaná na LV č. 2247 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku 
parcela č. 815/50, parcela registra „C“ o výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, 
pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie, druh stavby: Budova 



technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia 
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiareň odpadových vôd a iné). 
 
za celkovú kúpnu cenu                                      .... 12,50 € bez DPH 

 
 
B/ kúpu pozemkov od MH Invest, s.r.o. v k. ú. Zlatovce a v k.ú. Záblatie a to:  
 

19) pozemok parcela č. 802/7, parcela registra „C“ o výmere 79 m2, druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 
odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 
 

29) pozemok parcela č. 815/66, parcela registra „C“ o výmere 15020 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2247, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, pre obec: TRENČÍN, okres: Trenčín, katastrálne územie: Záblatie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 25.05.2015 


