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                                                               v Trenčíne, dňa 04.10.2012  

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

  č. 580 C/ zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 21.09.2012 
 
 Uznesením MsZ č. 580 C/ zo dňa 21.09.2012 bol schválený prenájom pozemku pod 
garážou, ktorá bola počas prerokovaní v orgánoch mesta a prípravy materiálov na rokovanie 
MsZ v Trenčíne vo vlastníctve p. Emílie Starej. V tomto období p. Stará pripravovala predaj 
garáže na p. Kubicovú, na ktorú aj kúpnou zmluvou garáž previedla. Od p. Kubicovej sme 
obdržali žiadosť už po rokovaní MsZ, aby pozemok pod garážou bol prenajatý na ňu. Na 
základe uvedeného sa       
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 580 C/ zo dňa 21.09.2012 
opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
C.  
1/ u r č u j e  
prenájom pozemku na Rázusovej ulici v k. ú. Trenčín časť C-KN  parc. č. 1528/93 vo výmere 18,5 m2 
pre Emíliu Starú  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prenosnou garážou a 
prístupu k nej, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 2,- €/m2, ročne,  
 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie:  
     Prenosná garáž sa na uvedenom pozemku nachádza viac ako 30 rokov a to na základe súhlasu 
vydaného bývalým MsNV v Trenčíne. Prenájmom predmetného pozemku nájomca zlegalizuje jeho 
užívanie.  
 
 
2/ s ch v a ľ u j e  
prenájom pozemku na Rázusovej ulici v k. ú. Trenčín časť C-KN  parc. č. 1528/93 vo výmere 18,5 m2 
pre Emíliu Starú  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prenosnou garážou a 
prístupu k nej, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 2,- €/m2, ročne.  
Ročné nájomné predstavuje       ....  37,- € . 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
- text opraveného uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
C.  
1/ u r č u j e  
prenájom pozemku na Rázusovej ulici v k. ú. Trenčín časť C-KN  parc. č. 1528/93 vo výmere 18,5 m2 
pre Ivanu Kubicovú  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prenosnou garážou 
a prístupu k nej, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 2,- €/m2, ročne,  
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ako prípad hodný osobitného zrete ľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie:  
     Prenosná garáž sa na uvedenom pozemku nachádza viac ako 30 rokov a to na základe súhlasu 
vydaného bývalým MsNV v Trenčíne. Prenájmom predmetného pozemku nájomca zlegalizuje jeho 
užívanie.  
 
2/ s ch v a ľ u j e  
prenájom pozemku na Rázusovej ulici v k. ú. Trenčín časť C-KN  parc. č. 1528/93 vo výmere 18,5 m2 
pre Ivanu Kubicovú  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prenosnou garážou 
a prístupu k nej, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená, za cenu 2,- €/m2, ročne.  
Ročné nájomné predstavuje       ....  37,- € . 

 
 
 
 
 
 
       ..........................................      .............................................. 
        Mgr. Richard Rybníček            Ing. Jaroslav Pagáč  
       primátor mesta       prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ........................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


