
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 567 zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Tren číne,  

konaného d ňa 21.09.2012 
 
 

Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 567  
zo dňa 21.09.2012 je formálna chyba (pozemok, ktorý je uvedený v GP nie je novovytvorený, ale 
jestvujúci) 

 
sa uznesenie MsZ v Tren číne  č. 567 zo dňa 21.09.2012 

opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
  
1/ určuje prevod majetku  – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Karpatská) – 
novovytvorená C-KN parc.č. 3327/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, odčlenený GP č. 
36304425-31/2012 z pôvodnej C-KN parc.č. 3327/2, pre Miroslava Jastrabíka,  za účelom scelenia 
pozemkov a vysporiadania časti pozemku zabratého pri realizácii stavby „Plachtová hala“, za kúpnu 
cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 121/2012 vypracovaným znalcom Ing. Andrejom Gálikom vo 
výške  30,98 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ............................................................... 2.390,- € 
 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 

Ide o predaj pozemku za účelom scelenia pozemkov a vysporiadania časti pozemku vo 
výmere 0,2 m2 zabratého pri realizácii stavby „Plachtová hala“. Vysporiadanie pozemku je potrebné aj 
z dôvodu kolaudačného konania na predmetnú stavbu. Pozemok je súčasťou areálu bývalého 
družstva Svojpomoc a je využívaný ako dvor. Pozemok je prístupný iba cez iné pozemky tohto areálu. 
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 v súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR, č.j. 
MF/20627/2009-822 z 12.8.2009 – pozemok nízkej výmery. 
 
2/ s ch v a ľ u j e 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Karpatská) – novovytvorená C-KN parc.č. 3327/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, odčlenený GP č. 36304425-31/2012 z pôvodnej C-KN 
parc.č. 3327/2, pre Miroslava Jastrabíka, za účelom scelenia pozemkov        a vysporiadania časti 
pozemku zabratého pri realizácii stavby „Plachtová hala“, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 121/2012 vypracovaným znalcom Ing. Andrejom Gálikom vo výške  30,98 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ............................................................... 2.390,- € 

  
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ určuje prevod majetku  – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Karpatská) –        
C-KN parc.č. 3327/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, pre Miroslava Jastrabíka,  za 
účelom scelenia pozemkov a vysporiadania časti pozemku zabratého pri realizácii stavby „Plachtová 
hala“, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 121/2012 vypracovaným znalcom Ing. 
Andrejom Gálikom vo výške  30,98 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ............................................................... 2.390,- € 
 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 

Ide o predaj pozemku za účelom scelenia pozemkov a vysporiadania časti pozemku vo 
výmere 0,2 m2 zabratého pri realizácii stavby „Plachtová hala“. Vysporiadanie pozemku je potrebné aj 
z dôvodu kolaudačného konania na predmetnú stavbu. Pozemok je súčasťou areálu bývalého 



družstva Svojpomoc a je využívaný ako dvor. Pozemok je prístupný iba cez iné pozemky tohto areálu. 
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 v súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR, č.j. 
MF/20627/2009-822 z 12.8.2009 – pozemok nízkej výmery. 
 
2/ s ch v a ľ u j e 
predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Karpatská) – C-KN parc.č. 3327/2 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 77 m2,  pre Miroslava Jastrabíka, za účelom scelenia pozemkov                  
a vysporiadania časti pozemku zabratého pri realizácii stavby „Plachtová hala“, za kúpnu cenu 
stanovenú Znaleckým posudkom č. 121/2012 vypracovaným znalcom Ing. Andrejom Gálikom                 
vo výške  30,98 €/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene ............................................................... 2.390,- € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybní ček            Ing. Jaroslav Pagá č 
      primátor mesta            prednosta mestského  úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 02.10.2012 
 
 
 
 


