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Mgr. Mária Filková/445 23.10.2017

Žiadosť o vyjadrenie

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnutel'nosti - pozemku v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č.
809/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, časť C-KN parc.č. 809/11 ostatné plochy,
časť C-KN parc.č. 809/3 ostatné plochy a časť C-KN parc.č. 809/1 ostatné plochy (presná výmera
bude určená geometrickým plánom), pre Ing. Ľubomír Uherka a Advokátska kancelária JUDr.
AžAL TOVIČ & PARTNERS, s. r. o. každému v 'Y2-ici,za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov užívaných ako prístup k nehnutel'nostiam nachádzajúcich sa pod spevnenými plochami
vo vlastníctve kupujúcich, vysporiadania okolitej zelene a rozšírenia parkovacích miest slúžiacich
pre návštevníkov obchodných prevádzok. Ide o pozemok, spevnenú plochu a zeleň, ktorý priamo
susedí s nehnutel'nosťou v spoluvlastníctve žiadatel'ov.

Odborné útvary Mestského úradu v Trenčíne dňa 22.06.2017 odporučili odpredaj pozemku.

Žiadame Vás, aby ste na VMČ Sever prerokovali predmetnú žiadosť.

S pozdravom

Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta

Príloha: snímka z mapy
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Mgr. Mária Filková

Od: lubomiruherka@azetsk v zastúpení používateľa Ing. Ľubomír Uherka
< lubomiruherka@azetsk>
29. mája 2017 18:13
mariaJilkova@trencin.sk
Predaj mestského pozemku

Odoslané:
Komu:
Predmet:

Mesto Trenčín
Útvar majetku mesta
911 01 Trenčín

v Trenčíne, 29.5.2017

Vec: ŽIADOSŤ O ODPREDAJ MESTSKÉHO POZEMKU.

Dobrý deň,
dovoľujem si zdvorilo požiadať o Váš súhlas s odpredajom mestského pozemku na parcele č. 809/13 a časti
mestského pozemku na parcele č.
809/11 (dorovnanie k parcele 809/13), ktoré sa nachádzajú v Trenčíne, KÚ Kubra.
Ide o pozemky v úhrne cca 80 metrov štvorcových (môj odhad - presnú výmeru nepoznám) nachádzajúce sa v
priamom susedstve s mojimi pozemkami na parcelách 809/12 a 809/17, ktorých som spoluvlastníkom a detto
polyfunkčnej budovy na nich stojacej.
Účelom môjho záujmu a následnej kúpy je moja snaha o rozšírenie parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov
obchodných prevádzok v danej budove.
Ak by zo strany Mesta Trenčín bola ochota predať tieto pozemky, prosím o oznámenie podmienok.
Ďakujem.

S úctou,

Ing. Ľubomír Uherka
IČO 33 174016
DIČ 1020310302
Adamovce 312
913 05 Ad. Kochanovce
tel.: 0911 501 397
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Vaše číslo: UMM-P/2017/34976/S2634/fHm
Vybavuje: Mgr. Mária Filková

Mestský úrad v Trenčíne
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku.

Vážená pani Mgr. Filková,

týmto ako podielový spoluvlastník s podielom ~~nehnuteľností evidovaných v katastri nehnuteľností na LV
č.3915 v k.ú. Kubrá úctivo žiadame mesto Trenčín o odkúpenie pozemkov C-KN parc.č.8091l3 a časť
pozemku C-KN parc.č.809/1 za účelom rozšírenia parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov
obchodných prevádzok tak, že súhlasíme s odkúpením pozemkov podľa Vášho nákresu priloženého
k Vášmu listu v tejto veci zo dňa 27.06.201'7 do podielového spoluvlastníctva oboch podielových
spoluvlastníkov nehnuteľností evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č.3915 v k.ú. Kubrá, každý v ~'Í.

V Trenčíne, dňa 19.10.2017

------------------------
Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVrČ & PARc TÉB--SS.r.o.

v mene kt. koná JUDr. Dušan Ažaltovič, kona " advokát

Prílohy: LV č.3915 k.ú. Kubrá


