
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 606 bod II. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 06.07.2016 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 606 

zo dňa 06.07.2016 je formálna chyba, nesprávne uvedené podlomenie parcely, ku ktorej došlo 
preklepom pri opisovaní z geometrického plánu,  
 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 606 bod II. zo dňa 06.07.2016 
 

k návrhu na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  podľa 9a ods. 8. písm.b) a písm. e) zákona 
č. 135/1991 Zb. v z.n.p. pre Ivana Benku a Milana Benku  
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
II. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
 
1/ u r č u j e   
prevod majetku – predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7-ina  na  pozemku v k.ú Zlatovce, C-
KN parc.č. 558/262 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, pričom podielu prislúcha výmera 
zaokrúhlene 2,16 m2, pre Ivana Benka v podiele ½-ica a Milana Benka v podiele ½-ica, za účelom 
majetkového vysporiadania pozemku, využívaného  ako prístup do spodných  časti garáží - pivníc, za 
kúpnu cenu vo výške 1,-  €/m2 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

O d ô v o d n e n i e: 

   Ide o pozemok – hluchý kút, na ktorom sa zhromažďujú čierne skládky. Kupujúci požiadali mesto 

o jeho odkúpenie za symbolickú kúpnu cenu, nakoľko sa o pozemok dlhodobo starajú, čistia ho 

a udržiavajú. Cez uvedený pozemok majú zabezpečený prístup do pivníc, ktoré sa nachádzajú pod 

garážami. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľné. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 520 na  zasadnutí dňa 27.4.2016 schválilo odpredaj 

predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva vlastníkom garáží v danej lokalite. Podiel vo 

veľkosti 1/7-ina zostal vo vlastníctve Mesta Trenčín z dôvodu  že  spoluvlastníci garáže Ivan Benko 

a Milan Benko mali  chybu v liste vlastníctva, ku ktorej došlo pri   dedičskom konaní po  nebohej matke. 

V súčasnosti je chyba odstránená a je možné uskutočniť majetkový prevod pozemku. Finančná 

a majetková komisia pri MsZ  na svojom zasadnutí dňa 06.04.2016 odporučila odpredaj pozemku za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €/m2.  Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 

Zb. o majetku a obcí v platnom znení. 

2/    s c h v a ľ u j e     

predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7-ina  na  pozemku v k.ú Zlatovce, C-KN parc.č. 558/262 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, pričom podielu prislúcha výmera zaokrúhlene 2,16 m2, 

pre Ivana Benka v podiele ½-ica a Milana Benka v podiele ½-ica, za účelom majetkového 

vysporiadania pozemku, využívaného  ako prístup do spodných  častí garáží - pivníc, za kúpnu cenu vo 

výške 1,-  €/m2 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 2,16 € 

 
sa nahrádza textom: 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
II. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
 
1/ u r č u j e   
prevod majetku – predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7-ina  na  pozemku v k.ú Zlatovce, C-
KN parc.č. 558/266 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, pričom podielu prislúcha výmera 
zaokrúhlene 2,16 m2, pre Ivana Benka v podiele ½-ica a Milana Benka v podiele ½-ica, za účelom 
majetkového vysporiadania pozemku, využívaného  ako prístup do spodných  časti garáží - pivníc, za 
kúpnu cenu vo výške 1,-  €/m2 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

O d ô v o d n e n i e: 

   Ide o pozemok – hluchý kút, na ktorom sa zhromažďujú čierne skládky. Kupujúci požiadali mesto 

o jeho odkúpenie za symbolickú kúpnu cenu, nakoľko sa o pozemok dlhodobo starajú, čistia ho 

a udržiavajú. Cez uvedený pozemok majú zabezpečený prístup do pivníc, ktoré sa nachádzajú pod 

garážami. Predmetné pozemky sú pre Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľné. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 520 na  zasadnutí dňa 27.4.2016 schválilo odpredaj 

predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva vlastníkom garáží v danej lokalite. Podiel vo 

veľkosti 1/7-ina zostal vo vlastníctve Mesta Trenčín z dôvodu  že  spoluvlastníci garáže Ivan Benko 

a Milan Benko mali  chybu v liste vlastníctva, ku ktorej došlo pri   dedičskom konaní po  nebohej matke. 

V súčasnosti je chyba odstránená a je možné uskutočniť majetkový prevod pozemku. Finančná 

a majetková komisia pri MsZ  na svojom zasadnutí dňa 06.04.2016 odporučila odpredaj pozemku za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €/m2.  Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 

Zb. o majetku a obcí v platnom znení. 

2/    s c h v a ľ u j e     

predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7-ina  na  pozemku v k.ú Zlatovce, C-KN parc.č. 558/266 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, pričom podielu prislúcha výmera zaokrúhlene 2,16 m2, 

pre Ivana Benka v podiele ½-ica a Milana Benka v podiele ½-ica, za účelom majetkového 

vysporiadania pozemku, využívaného  ako prístup do spodných  častí garáží - pivníc, za kúpnu cenu vo 

výške 1,-  €/m2 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................ 2,16 € 

 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 21.07.2016  
 


