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

č. 1101 bod A)  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 24.3.2014 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1101 

bod A)   zo dňa 24.3.2014 je formálna chyba, ku ktorej došlo tým, že po spracovaní materiálov do MsZ  
Štatistický úrad SR  pridelil Poľovníckemu združeniu „Ostrý vrch“  nové identifikačné číslo (IČO) 
a pozmenil  názov združenia  na Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove 

 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1101 bod A)  zo dňa 24.3.2014 
opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 

A) 
 
1/  určuje prevod majetku –   predaj nehnuteľností v k.ú. Soblahov a to : 

- stavby so súp.č. 634 s príslušenstvom, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc.č. 3506/2 
zastavané plochy a nádvoria  

- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32  m2 
- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 

odčlenené GP č. 43580718-S-Gp-F-418/2013 na oddelenie pozemkov a zameranie stavby z pôvodných 
C-KN parc.č.  3506/1 a 3506/2 zapísaných na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre Poľovnícke združenie „Ostrý vrch“, za účelom zabezpečenia si objektu s nevyhnutne 
prislúchajúcim pozemkom k výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, za  
celkovú kúpnu cenu vo výške 6.900,- €, 
   
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 : 
 
     Dňa 9.6.2010 bola medzi Mestom Trenčín a Poľovníckym združením „Ostrý vrch“ uzatvorená Zmluva 
o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je prenájom objektu  so súp.č. 634 v k.ú. Soblahov, 
za účelom využívania chladiarenských boxov v danom objekte, uloženia  ulovenej zveri a uskladnenia  
krmiva pre zver. 
     Dňa 20.8.2009 bola  medzi Mestom  Trenčín a Poľovníckym združením „Ostrý vrch“ uzatvorená 
Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, na dobu 10 rokov, t.j. do 
31.1.2020.  
V zmysle článku V. tejto zmluvy Poľovnícke združenie „Ostrý vrch“ je povinné zver v danom revíri 
cieľavedome chovať, chrániť ju, loviť, dodržiavať zásady selektívneho odstrelu, realizovať odstrel zveri 
v súlade so schváleným plánom lovu.   
     Pre výkon práva poľovníctva v danom revíri slúži poľovníckemu združeniu objekt súpč.č. 634, 
v ktorom sú umiestnené chladiace boxy, krmivo pre zver a pod. Uskladnenie ulovenej zveri nariaďujú 
prísne veterinárske právne predpisy, ktoré túto  zver pred obdržaním negatívnych výsledkov vyšetrenia 
na svalovca a klasický mor ošípaných zakazujú  odpredať a premiestniť mimo hraníc poľovného revíru. 
 Predmetom prevodu je aj priľahlý pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 o výmere 132 m2, ktorý 
slúži ako manipulačný priestor pri nakladaní s ulovenou zverou.     
Predmetné nehnuteľnosti boli ocenené Znaleckým posudkom č. 63/2013 vyhotoveným znalcom Ing. 
Jánom Brenišinom, v celkovej  výške zaokrúhlene 5.200, -€.    
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.2.2014 odporučila 
celkovú kúpnu cenu vo výška 6.900,- €. 
 
 
 
 
 



2/ s c h v a ľ u j e     
 
predaj nehnuteľností  v k.ú. Soblahov a to : 

- stavby so súp.č. 634 s príslušenstvom, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc.č. 3506/2 
zastavané plochy a nádvoria  

- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32  m2 
- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 

odčlenené GP č. 43580718-S-Gp-F-418/2013 na oddelenie pozemkov a zameranie stavby z pôvodných 
C-KN parc.č.  3506/1 a 3506/2 zapísaných na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre Poľovnícke združenie „Ostrý vrch“, za účelom zabezpečenia si objektu s nevyhnutne 
prislúchajúcim pozemkom k výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, za  
celkovú kúpnu cenu vo výške 6.900,- €. 
   

 
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 

 

A) 
 
1/  určuje prevod majetku –   predaj nehnuteľností v k.ú. Soblahov a to : 

- stavby so súp.č. 634 s príslušenstvom, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc.č. 3506/2 
zastavané plochy a nádvoria  

- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32  m2 
- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 

odčlenené GP č. 43580718-S-Gp-F-418/2013 na oddelenie pozemkov a zameranie stavby z pôvodných 
C-KN parc.č.  3506/1 a 3506/2 zapísaných na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove, za účelom zabezpečenia si objektu 
s nevyhnutne prislúchajúcim pozemkom k výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, za  
celkovú kúpnu cenu vo výške 6.900,- €, 
   
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 : 
 
     Dňa 9.6.2010 bola medzi Mestom Trenčín a Poľovníckym združením „Ostrý vrch“ uzatvorená Zmluva 
o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je prenájom objektu  so súp.č. 634 v k.ú. Soblahov, 
za účelom využívania chladiarenských boxov v danom objekte, uloženia  ulovenej zveri a uskladnenia  
krmiva pre zver. 
     Dňa 20.8.2009 bola  medzi Mestom  Trenčín a Poľovníckym združením „Ostrý vrch“ uzatvorená 
Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, na dobu 10 rokov, t.j. do 
31.1.2020.  
V zmysle článku V. tejto zmluvy Poľovnícke združenie „Ostrý vrch“ je povinné zver v danom revíri 
cieľavedome chovať, chrániť ju, loviť, dodržiavať zásady selektívneho odstrelu, realizovať odstrel zveri 
v súlade so schváleným plánom lovu.   
     Pre výkon práva poľovníctva v danom revíri slúži poľovníckemu združeniu objekt súpč.č. 634, 
v ktorom sú umiestnené chladiace boxy, krmivo pre zver a pod. Uskladnenie ulovenej zveri nariaďujú 
prísne veterinárske právne predpisy, ktoré túto  zver pred obdržaním negatívnych výsledkov vyšetrenia 
na svalovca a klasický mor ošípaných zakazujú  odpredať a premiestniť mimo hraníc poľovného revíru. 
 Predmetom prevodu je aj priľahlý pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 o výmere 132 m2, ktorý 
slúži ako manipulačný priestor pri nakladaní s ulovenou zverou.     
Predmetné nehnuteľnosti boli ocenené Znaleckým posudkom č. 63/2013 vyhotoveným znalcom Ing. 
Jánom Brenišinom, v celkovej  výške zaokrúhlene 5.200, -€.    
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.2.2014 odporučila 
celkovú kúpnu cenu vo výška 6.900,- €. 



 
2/ s c h v a ľ u j e     
 
predaj nehnuteľností  v k.ú. Soblahov a to : 

- stavby so súp.č. 634 s príslušenstvom, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc.č. 3506/2 
zastavané plochy a nádvoria  

- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32  m2 
- pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 3506/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 

odčlenené GP č. 43580718-S-Gp-F-418/2013 na oddelenie pozemkov a zameranie stavby z pôvodných 
C-KN parc.č.  3506/1 a 3506/2 zapísaných na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove, za účelom zabezpečenia si objektu 
s nevyhnutne prislúchajúcim pozemkom k výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Ostrý vrch“, za  
celkovú kúpnu cenu vo výške 6.900,- €. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: .........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 30.4.2014 


