
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 308 bod 1 a bod 2  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 18.11.2015 

 
Pri príprave kúpnych zmlúv zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení MsZ 

v Trenčíne č. 1101 bod 1 a bod 2 zo dňa 24.3.2014 je formálna chyba, ku ktorej došlo nesprávnym 
prepísaním parciel pri príprave materiálu pre MsZ, pričom chyba sa týka špecifikácie parciel uvedených 
v odrážkach. 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. 308 bod 1  zo dňa 18.11.2015 

 
opravuje takto:  
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 

 
1/  určuje  
 
prevod majetku –   predaj nehnuteľností - pozemkov na Ul. Palárikova, v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 
1725/144 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 224 m2 a C-KN parc.č.1725/143 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 50 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,pre 
Ing. Romana Hudeca s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných 
pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu a predzáhradku, za kúpnu cenu 
nasledovne: 

- C-KN parc. č. 1725/137 o výmere 254 m2 vo výške 10,-€/m2 
- C-KN parc. č. 1725/138 o výmere 94 m2 vo výške 8,30€/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 oplotený pozemok na Ul. Palárikova nachádzajúci sa  sa medzi prielukou a nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve žiadateľov a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý majú zabezpečený 
prístup do rodinného domu a garáže. Cez pozemky sú vedené inžinierske siete. Pre Mesto Trenčín  
a tretie osoby sú pozemky nevyužiteľné. Cena je stanovená rovnako ako v obchodných prípadoch. 
 
 
2/ schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov na Ul. Palárikova, v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/144 zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 224 m2 a C-KN parc.č.1725/143 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 
m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina,pre Ing. Romana Hudeca 
s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri 
rodinnom dome, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu a predzáhradku, za kúpnu cenu nasledovne: 

- C-KN parc. č. 1725/137 o výmere 224 m2 vo výške 10,-€/m2 
- C-KN parc. č. 1725/138 o výmere 50 m2 vo výške 8,30€/m2 

 
 
Celková kúpna cena predstavuje.......................................................................................2655,-€. 
 
 
 
 
   



sa nahrádza textom: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
1/  určuje  
 
prevod majetku –   predaj nehnuteľností - pozemkov na Ul. Palárikova, v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 
1725/144 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 224 m2 a C-KN parc.č.1725/143 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 50 m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
Ing. Romana Hudeca s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných 
pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu a predzáhradku, za kúpnu cenu 
nasledovne: 

- C-KN parc. č. 1725/144 o výmere 224 m2 vo výške 10,-€/m2 
- C-KN parc. č. 1725/143 o výmere 50 m2 vo výške 8,30€/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 oplotený pozemok na Ul. Palárikova nachádzajúci sa  sa medzi prielukou a nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve žiadateľov a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý majú zabezpečený 
prístup do rodinného domu a garáže. Cez pozemky sú vedené inžinierske siete. Pre Mesto Trenčín  
a tretie osoby sú pozemky nevyužiteľné. Cena je stanovená rovnako ako v obchodných prípadoch. 
 
 
2/ schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností - pozemkov na Ul. Palárikova, v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1725/144 zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 224 m2 a C-KN parc.č.1725/143 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 
m2, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Ing. Romana Hudeca 
s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri 
rodinnom dome, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu a predzáhradku, za kúpnu cenu nasledovne: 

- C-KN parc. č. 1725/144 o výmere 224 m2 vo výške 10,-€/m2 
- C-KN parc. č. 1725/143 o výmere 50 m2 vo výške 8,30€/m2 

 
 
Celková kúpna cena predstavuje.......................................................................................2655,-€. 
 
   
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: .........................................  
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 25.01.2015 


