
         ÚMM-2014/1146/1807 
         V Trenčíne, dňa 15.01.2014 
 

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

  č. 1028 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.12.2013 

 

 Uznesením MsZ č. 1028 zo dňa 12.12.2013 bol schválený predaj pozemku na 

Partizánskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 935/5. Uvedené parc. č. pri príprave 

materiálov na rokovanie MsZ bolo chybne uvedené, správne malo byť uvedené parc. č. 

3300/5. V tomto prípade ide o formálnu chybu pri písaní. Na základe uvedeného sa       

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1028 zo dňa 12.12.2013 

opravuje takto:  

 

- pôvodný text uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 5/  u r č u j e   
prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Partizánskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 
935/5,  zast. plocha vo výmere 10 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, pre Milana Mikušínca za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.  
 

O d ô v o d n e n i e:  
 Ide o predaj pozemku, dlhodobo užívaného ako  prístup k  nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
kupujúcich z mestskej komunikácie. Pozemok je malej výmery, nachádza sa za oplotením pri rodinnom 
dome a pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny za predaj pozemku bola stanovená 
rovnako ako v obdobných prípadoch. 
Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predaj pozemku dlhodobo  užívaného vlastníkom 
susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov 
susedných nehnuteľností je určený  v článku 9 ods. b) VZN č. 7/2003 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
    
5/  s ch v a ľ u j e     
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Partizánskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 935/5,  zast. plocha 
vo výmere 10 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, pre Milana Mikušínca za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome  

Celková kúpna cena predstavuje   ............................................................            83,- € 

 

sa nahrádza textom: 

 

- text opraveného uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
5/  u r č u j e   
 
prevod majetku - predaj nehnuteľnosti - pozemku na Partizánskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 
3300/5,  zast. plocha vo výmere 10 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, pre Milana Mikušínca za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome  
 



ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.  
 

O d ô v o d n e n i e:  
 Ide o predaj pozemku, dlhodobo užívaného ako  prístup k  nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
kupujúcich z mestskej komunikácie. Pozemok je malej výmery, nachádza sa za oplotením pri rodinnom 
dome a pre Mesto Trenčín je nevyužiteľný. Výška kúpnej ceny za predaj pozemku bola stanovená 
rovnako ako v obdobných prípadoch. 
Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predaj pozemku dlhodobo  užívaného vlastníkom 
susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov 
susedných nehnuteľností je určený  v článku 9 ods. b) VZN č. 7/2003 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
    
5/  s ch v a ľ u j e     
predaj nehnuteľnosti - pozemku na Partizánskej ulici v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 3300/5,  zast. 
plocha vo výmere 10 m2, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, pre Milana Mikušínca za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome  

Celková kúpna cena predstavuje   ............................................................            83,- € 

 

 

 

 

 

 

       ..........................................      .............................................. 

        Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč  

       primátor mesta       prednosta mestského úradu 

 

 

Dňa: ........................................         Dňa: .........................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


