
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1375 por.č.1/ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  konaného dňa 28.10.2014 

 
 

Zamestnanec útvaru majetku mesta pri príprave podkladov pre zápis vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností zistil, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1375 bod 1/ zo dňa 28.10.2014 je formálna 
chyba týkajúca sa podlomenia novovytvorených parciel. K chybe došlo opravou údajov na GP pri jeho 
overovaní okresným úradom, katastrálnym odborom. 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. 1375  bod 1/ zo dňa 28.10.2014 

opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

  s c h v a ľ u j e   
 
1/ kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom vysporiadania 
pozemkov pod časťou mestskej komunikácie na Východnej ulici. Ide o:  

a) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/64 ostatné plochy o výmere 1 m2, 
b) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 775 m2, 
c) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/66 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 
d) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/68 zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 
e) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/69 zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2,  

(celková výmera 1.313 m2), všetky odčlenené GP z pôvodnej E-KN parc.č. 2333/21 a 2333/1, zapísané 
na LV č. 8357 ako vlastník Lila Lindovská rod. Janáčová v podiele 1/1, za kúpnu cenu        16,59 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................................... 21.782,67 € 
 
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 
 
1/ kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom vysporiadania 
pozemkov pod časťou mestskej komunikácie na Východnej ulici. Ide o:  

a) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/73 ostatné plochy o výmere 1 m2, 
b) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 775 m2, 
c) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 
d) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/70 zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 
e) novovytvorená C-KN parc.č. 3488/69 zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2,  

(celková výmera 1.313 m2), všetky odčlenené GP z pôvodnej E-KN parc.č. 2333/21 a 2333/1, zapísané 
na LV č. 8357 ako vlastník Lila Lindovská rod. Janáčová v podiele 1/1, za kúpnu cenu        16,59 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................................... 21.782,67 € 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
V Trenčíne, dňa 19.02.2015 


