
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 848 bod 1/ a 2/ zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Tren číne,  

konaného d ňa 13.06.2013 
 
 

Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 848 bod 1/ a 2/  zo 
dňa 13.06.2013 je formálna chyba, ktorá vznikla zápisom geometrického plánu pred uzatvorením 
kúpnej zmluvy (vypúšťa sa slovné spojenie „novovytvorená.... odčlenená GP...“). Na základe 
uvedených skutočností 

 
sa uznesenie MsZ v Tren číne  č. 848 bod 1/ a 2/ zo d ňa 13.06.2013 

opravuje takto:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ určuje prevod majetku  – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Nad tehelňou) – 
novovytvorená C-KN parc.č. 1675/129 ostatné plochy o výmere 225 m2, odčlenená GP z pôvodnej C-
KN parc.č. 1675/99,  pre Welington Real, a.s.  za účelom výstavby prístupovej komunikácie 
k budúcim rodinným domom, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 49/2013 
vypracovaným znalcom Ing. Slávkou Burzalovou vo výške 20,51 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení ........................................................... 4.610,- € 
 
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 potrebného na výstavbu časti prístupovej komunikácie k budúcim 
rodinným domom. Pozemok je svahovitý, prístupný cez pozemok iného vlastníka a má tvar 
trojuholníka. Vzhľadom na tvar, veľkosť pozemku, obmedzený prístup a svahovitosť je využiteľnosť 
predmetného pozemku obmedzená. 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.  
 
2/ s ch v a ľ u j e 
predaj pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Nad tehelňou) – novovytvorená C-KN parc.č. 1675/129 ostatné 
plochy o výmere 225 m2, odčlenená GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1675/99,  pre Welington Real, a.s.  
za účelom výstavby prístupovej komunikácie k budúcim rodinným domom, za kúpnu cenu stanovenú 
Znaleckým posudkom č. 49/2013 vypracovaným znalcom Ing. Slávkou Burzalovou vo výške 20,51 
€/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení ........................................................... 4.610,- € 
 
sa nahrádza textom: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1/ určuje prevod majetku  – predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Nad tehelňou) –
C-KN parc.č. 1675/129 ostatné plochy o výmere 225 m2,  pre Welington Real, a.s.  za účelom 
výstavby prístupovej komunikácie k budúcim rodinným domom, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 49/2013 vypracovaným znalcom Ing. Slávkou Burzalovou vo výške 20,51 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení ........................................................... 4.610,- € 
 
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 potrebného na výstavbu časti prístupovej komunikácie k budúcim 
rodinným domom. Pozemok je svahovitý, prístupný cez pozemok iného vlastníka a má tvar 
trojuholníka. Vzhľadom na tvar, veľkosť pozemku, obmedzený prístup a svahovitosť je využiteľnosť 
predmetného pozemku obmedzená. 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.  
 



2/ s ch v a ľ u j e 
predaj pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Nad tehelňou) – C-KN parc.č. 1675/129 ostatné plochy o výmere 
225 m2,   pre Welington Real, a.s.  za účelom výstavby prístupovej komunikácie k budúcim rodinným 
domom, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 49/2013 vypracovaným znalcom           
Ing. Slávkou Burzalovou vo výške 20,51 €/m2. 
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení ........................................................... 4.610,- € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybní ček            Ing. Jaroslav Pagá č 
      primátor mesta            prednosta mestského  úradu 
 
Dňa: ....................................         Dňa: .........................................  
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 25.06.2013 


