OPRAVA UZNESENIA
č. 1054 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 20.09.2017
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1054
zo dňa 20.09.2017 je formálna chyba, nesprávne uvedené číslo pôvodnej a novovytvorenej parcely
a výmery, ku ktorej došlo pri príprave materiálu na základe chybnej pracovnej verzie geometrického
plánu
sa uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1054 zo dňa 20.09.2017
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm.e) zákona č.
138/1991 Zb. v z.n.p. pre MUDr. Jána Staňa a manž. MUDr. Janu opravuje takto:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1/ u r č u j e
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Ľ.Stárka v k.ú. Zlatovce, novovytvorená CKN
parc. č.414/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, odčlenená geometrickým plánom č.
48035637-063-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 414 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7172
m2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre MUDr. Ján Staňo a manž. MUDr. Jana
Staňová rod.Mirdová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku využívaného ako prístup a za účelom scelenia s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,00 €/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.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok - zeleň nachádzajúcu sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúcich, na ulici Ľ.Stárka. Pozemok bol odčlenený tak, aby bola možnosť v prípade potreby rozšíriť
jestvujúci chodník na šírku 2 m od telesa komunikácie.
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným
oznamom Mesta Trenčín (žiadosť bola doručená po termíne).
2/ s ch v a ľ u j e predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Ľ. Stárka v k.ú. Zlatovce, novovytvorená
CKN parc. č.414/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, odčlenená geometrickým plánom č.
48035637-063-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 414 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 ako
vlastník Mesto Trenčín, pre MUDr. Jána Staňa a manž. MUDr. Janu do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku využívaného ako
prístup a za účelom scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,00 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje......................................................................................... 585,00 €
sa nahrádza textom:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1/ u r č u j e
prevod majetku – predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Ľ.Stárka v k.ú. Zlatovce, novovytvorená CKN
parc. č.414/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, odčlenená geometrickým plánom č.
48035637-063-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 414/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7166

m2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre MUDr. Ján Staňo a manž. MUDr. Jana
Staňová rod.Mirdová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku využívaného ako prístup a za účelom scelenia s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,00 €/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.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok - zeleň nachádzajúcu sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúcich, na ulici Ľ.Stárka. Pozemok bol odčlenený tak, aby bola možnosť v prípade potreby rozšíriť
jestvujúci chodník na šírku 2 m od telesa komunikácie.
Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite a v súlade so zverejneným
oznamom Mesta Trenčín (žiadosť bola doručená po termíne).
2/ s ch v a ľ u j e predaj nehnuteľnosti - pozemku na ulici Ľ. Stárka v k.ú. Zlatovce, novovytvorená
CKN parc. č.414/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, odčlenená geometrickým plánom č.
48035637-063-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 414/1 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1
ako vlastník Mesto Trenčín, pre MUDr. Jána Staňa a manž. MUDr. Janu do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku využívaného ako
prístup a za účelom scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 15,00 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje......................................................................................... 585,00 €
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