
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1046 bod 2/ písm. b/ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 12.12.2013 

 
 

Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1046 bod 2/ písm. 
b/ zo dňa 12.12.2013 je formálna chyba týkajúca sa nesprávneho čísla parcely C-KN parc.č. 1995/94 
(v uznesení je 1999/94), t.j. ide o chybu v písaní. Na základe uvedeného  

 
sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1046 bod 2/ písm. b/ zo dňa 12.12.2013 

 
opravuje takto:  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 
 

2/  kúpu stavebných objektov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora MONOLIT Slovakia, 
s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

a) SO 210 Komunikácie a spevnené plochy - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 1995/94, za kúpnu cenu 1,- €. 

              Stavebný objekt bolo povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. USŽPDI 
27741/69237/2013/4-Zm zo dňa 24.05.2013, právoplatné dňom 31.05.2013 

b) SO 211 Sadové úpravy – umiestnený na pozemkoch v k.ú. Kubra – C-KN parc.č. 1999/94, 
2317/4, za kúpnu cenu 1,- €. 

c) SO 205 Verejné osvetlenie - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra –  C-KN parc.č. 1995/94, 
za kúpnu cenu 1,- €. 

              Stavebné objekty SO 211 a SO 205 bolo povolené užívať na základe Kolaudačného 
rozhodnutia č.j. USŽPDI 27740/69238/2013-3/Zm zo dňa 24.05.2013, právoplatné dňom 
31.05.2013. 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................................. 3,- € 
 
sa nahrádza textom: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 
 

2/  kúpu stavebných objektov v k.ú. Kubra v lokalite Na Kameni od investora MONOLIT Slovakia, 
s.r.o., Trenčín do majetku Mesta Trenčín: 

a) SO 210 Komunikácie a spevnené plochy - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra – C-KN 
parc.č. 1995/94, za kúpnu cenu 1,- €. 

              Stavebný objekt bolo povolené užívať na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. USŽPDI 
27741/69237/2013/4-Zm zo dňa 24.05.2013, právoplatné dňom 31.05.2013 

b) SO 211 Sadové úpravy – umiestnený na pozemkoch v k.ú. Kubra – C-KN parc.č. 1995/94, 
2317/4, za kúpnu cenu 1,- €. 

c) SO 205 Verejné osvetlenie - umiestnený na pozemku v k.ú. Kubra –  C-KN parc.č. 1995/94, 
za kúpnu cenu 1,- €. 

              Stavebné objekty SO 211 a SO 205 bolo povolené užívať na základe Kolaudačného 
rozhodnutia č.j. USŽPDI 27740/69238/2013-3/Zm zo dňa 24.05.2013, právoplatné dňom 
31.05.2013. 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................................. 3,- € 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta            prednosta mestského úradu 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
V Trenčíne, dňa 15.01.2014 


