
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1308  písm. A/ por.č. 4 a  písm. B/  por.č. 4  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva                 

v Trenčíne,  konaného dňa 23.09.2014 

 
 

Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne           č. 
1308 písm. A/ por.č. 4 a  písm. B/  por.č. 4  zo dňa 23.09.2014 je formálna chyba týkajúca sa 
nesprávneho uvedeného krstného mena kupujúceho (správne je Vladimír a nie František). K chybe 
došlo pri príprave podkladov na rokovanie orgánov mesta. Vzhľadom k tomu, že ide o chybu 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. 1308  písm. A/ por.č. 4 a  písm. B/  por.č. 4   

zo dňa 23.09.2014 
opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

A/ 
 
4/ u r č u j e  
 
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Puškinova ul.) -      C-KN 

parc.č. 1694/354 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov  Ing. Františka Kovaříka a manž. Zity, za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo 
užívaného vlastníkmi susednej nehnuteľnosti ako predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do 
rodinného domu a garáže, za kúpnu cenu  8,30 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 821,70 € 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 

Ide o predaj pozemku dlhodobo užívaného vlastníkmi susednej nehnuteľnosti ako 
predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže. Pozemok je pre Mesto Trenčín 
nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny za predaj pozemku dlhodobo užívaného ako predzáhradka  pri 
rodinnom dome  bola stanovená rovnaká pre celé sídlisko Noviny.  

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 užívaného ako  
predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže,  je určený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa aj v čl. 9 písm. b) VZN č. 7/2003 v platnom znení. 

 
 
B/ 

 
4/ s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Puškinova ul.) -  C-KN parc.č. 1694/354 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Františka Kovaříka a manž. Zity, za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného vlastníkmi 
susednej nehnuteľnosti ako predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže, za 
kúpnu cenu  8,30 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 821,70 € 

 
sa nahrádza textom: 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

A/ 
 
4/ u r č u j e  
 
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Puškinova ul.) -      C-KN 

parc.č. 1694/354 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov  Ing. Vladimíra Kováříka a manž. Zity, za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo 
užívaného vlastníkmi susednej nehnuteľnosti ako predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do 
rodinného domu a garáže, za kúpnu cenu  8,30 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 821,70 € 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 

Ide o predaj pozemku dlhodobo užívaného vlastníkmi susednej nehnuteľnosti ako 
predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže. Pozemok je pre Mesto Trenčín 
nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny za predaj pozemku dlhodobo užívaného ako predzáhradka  pri 
rodinnom dome  bola stanovená rovnaká pre celé sídlisko Noviny.  

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 užívaného ako  
predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže,  je určený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa aj v čl. 9 písm. b) VZN č. 7/2003 v platnom znení. 

 
 
B/ 

 
4/ s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Puškinova ul.) -  C-KN parc.č. 1694/354 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Vladimíra Kováříka a manž. Zity, za účelom vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného vlastníkmi 
susednej nehnuteľnosti ako predzáhradka, kde je umiestnený aj vstup do rodinného domu a garáže, za 
kúpnu cenu  8,30 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................. 821,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 20.10.2014 


