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v Trenčíne, dňa 02.05.2013

OPRAVA UZNESENIA
č. 777. 1. zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 18.04.2013
Uznesením MsZ č. 777.1. zo dňa 18.04.2013 bol schválený predaj pozemku pre Romana
Trnavského. Chybou pri písaní bolo uvedené k predávanému pozemku, že bol odčlenený z pozemku
parc. č. 1442/1. Správne malo byť uvedené, že predávaný pozemok bol odčlenený z pozemku parc. č.
1442/33. Na základe uvedeného sa

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 777.1. zo dňa 18.04.2013
opravuje takto:
- pôvodný text uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
1. s ch v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2

predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Zlatovce C-KN parc. č. 1450, zast. plocha vo výmere 147 m
s torzom budovy - ohybáreň ocele súp. č. 358 a novovytvorených C-KN parc. č. 1442/41, zast. plocha
2
2
vo výmere 429 m a C-KN parc. č. 1442/42, zast. plocha vo výmere 1459 m , odčlenených
geometrickým plánom č. 36335924-160-12, overeným dňa 14-09.2012, z pozemku parc. č. 1442/1,
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pozemky sú spolu vo výmere
2
2035 m , pre Romana Trnavského, za účelom vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím a umiestnením tvorí
2
neoddeliteľný celok so stavbou, za kúpnu cenu 26,56 €/m , v zmysle Zmluvy č. 22/2005 o uzatvorení
budúcej kúpnej zmluvy.
Celková kúpna cena predstavuje
...............................................
54.049,96 €

O d ô v o d n e n i e:
Dňa 21.12.2005 bola medzi Mestom Trenčín a Milanom Sládkom uzatvorená Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve č. 22/2005, ktorej predmetom je záväzok budúceho predávajúceho a povinnosť
budúceho kupujúceho uzatvoriť v budúcnosti kúpnu zmluvu na vyššie uvedené nehnuteľnosti.
Budúci kupujúci Milan Sládok postúpil právo na odkúpenie predmetných pozemkov spolu so
stavebným povolením na Romana Trnavského, ktorý je vlastníkom objektu Výrobná hala – ľahká
zámočníka výroba s občasným nanášaním práškových farieb.
2
V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve celková výmera pozemkov predstavovala 2052 m a kúpna
2
cena bola vo výške 800,- Sk/m (26,56 €/m2). Budúci kupujúci uhradil na účet Mesta Trenčín 80%
z dohodnutej kúpnej ceny, v súčasnosti zostáva k úhrade zostatok kúpnej ceny vo výške
10.456,69 €.

sa nahrádza textom:
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2
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vo výmere 429 m a C-KN parc. č. 1442/42, zast. plocha vo výmere 1459 m , odčlenených
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zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pozemky sú spolu vo výmere
2
2035 m , pre Romana Trnavského, za účelom vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím a umiestnením tvorí
2
neoddeliteľný celok so stavbou, za kúpnu cenu 26,56 €/m , v zmysle Zmluvy č. 22/2005 o uzatvorení
budúcej kúpnej zmluvy.
Celková kúpna cena predstavuje
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54.049,96 €
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Budúci kupujúci Milan Sládok postúpil právo na odkúpenie predmetných pozemkov spolu so
stavebným povolením na Romana Trnavského, ktorý je vlastníkom objektu Výrobná hala – ľahká
zámočníka výroba s občasným nanášaním práškových farieb.
2
V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve celková výmera pozemkov predstavovala 2052 m a kúpna
2
cena bola vo výške 800,- Sk/m (26,56 €/m2). Budúci kupujúci uhradil na účet Mesta Trenčín 80%
z dohodnutej kúpnej ceny, v súčasnosti zostáva k úhrade zostatok kúpnej ceny vo výške
10.456,69 €.
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