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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 13.2.2019
schvaľuje
kúpu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov dotknutých investičnou akciou Mesta Trenčín – stavbou „Polopodzemné kontajnery MČ
Sever“ vypracovanej projektantom Ing. Róbertom Kováčikom.
Ide o nasledovné pozemky v k.ú. Kubrá:
1. novovytvorená C-KN parc. č. 2325/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2
odčlenená geometrickým plánom č. 43621457-55-18 zo dňa 10.9.2018 z pôvodnej E-KN
parc. č. 1327 zapísaný na LV č. 4354 ako vlastník Peter Palo v podiele 1/1 za kúpnu cenu
30,- €/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 3.840,2. E-KN parc. č. 1320/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2 zapísaný na LV č.
3523 ako vlastník TRENS SK, a.s. v podiele 1/1 za kúpnu cenu 30,- €/m2, t.j. za celkovú
kúpnu cenu 14.130,- €.

O d ô v o d n e n i e:
Ide o kúpu pozemkov v k.ú. Kubrá za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta
Trenčín – stavby „Polopodzemné kontajnery MČ Sever“ vypracovanej projektantom Ing. Róbertom
Kováčikom.
Mesto Trenčín pripravuje realizáciu uvedenej investičnej akcie, k čomu predchádza i potrebné
majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov.
Kúpou uvedených pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín dôjde
zároveň
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou ul.
K výstavisku.

Lokalizácia pozemku
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet

: k.ú. Kubrá, ul. K výstavisku.
: odporúča zo dňa 24.1.2019
: výdaj

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky
2016-2022 s výhľadom do roku 2040.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené
v návrhu.

