
ÚMM-2007/M/57562/102272 
                                                               v Trenčíne, dňa 30.10.2007  

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

č. 38 bod 3. zo zasadnutia MsR v Trenčíne, konanej dňa 03.05.2007 a  
  č. 39 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 19.06.2007 

 
     Na základe zistenia Mgr. Dany Falckrábovej z útvaru majetku mesta, že v uznesení 
MsR v Trenčíne č. 38 bod 3. zo dňa 03.05.2007 a MsZ v Trenčíne č. 39 zo dňa 
19.06.2007, je formálna chyba, ku ktorej došlo z dôvodu zápisu celoobecného 
mapovania (OKO II.) v danej lokalite do katastra, pričom bolo nutné prepracovať 
pôvodný geom. plán na aktuálny stav, sa:  
 
1. uznesenie MsR v Trenčíne č. 38 bod 3. zo dňa 03.05.2007 
 opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 

Mestská rada v Trenčíne odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha 
s výmerou 5 m² a novovytvor. parc.č. 696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², 
odčlenená GP č. 31041833-090-06 zo dňa 05.12.2006 z pôvodnej parc.č. 696/1, 
v katastri nehnuteľností obe zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesta Trenčín v celosti, 
pre Ing. Danielu Heglasovú – SEKO + DAPA,  Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia 
pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej ul., za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 194.000,-Sk, 
        
sa nahrádza textom: 
- text opraveného uznesenia 
  

Mestská rada v Trenčíne odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť 
predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha s 
výmerou 5 m² a novovytvor. parc.č. 696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², odčlenená 
GP č. 17905095-081-07 zo dňa 19.10.2007 z pôvodnej parc.č. 696/1, v katastri 
nehnuteľností obe zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesta Trenčín v celosti, pre Ing. 
Danielu Heglasovú – SEKO + DAPA,  Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia 
pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej ul., za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 194.000,-Sk. 
 
2. uznesenie MsZ v Trenčíne č. 39 zo dňa 19.06.2007 
 sa opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje predaj nehnuteľností - pozemkov v 
k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha s výmerou 5 m² a novovytvor. parc.č. 
696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², odčlenená GP č. 31041833-090-06 zo dňa 
05.12.2006 z pôvodnej parc.č. 696/1, v katastri nehnuteľností obe zapísané na LV č. 1 
ako vlastník Mesta Trenčín v celosti, pre Ing. Danielu Heglasovú – SEKO + DAPA,  



Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej 
ul., za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 194.000,-Sk, 
 
sa nahrádza textom: 
- text opraveného uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje predaj nehnuteľností - pozemkov v 
k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 ostatná plocha s výmerou 5 m² a novovytvor. parc.č. 
696/20 ostatná plocha s výmerou 92 m², odčlenená GP č. 17905095-081-07 zo dňa 
19.10.2007 z pôvodnej parc.č. 696/1, v katastri nehnuteľností obe zapísané na LV č. 1 
ako vlastník Mesta Trenčín v celosti, pre Ing. Danielu Heglasovú – SEKO + DAPA,  
Zelená 2, Trenčín, za účelom scelenia pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej 
ul., za kúpnu cenu 2.000,-Sk/m². 
Celková kúpna cena predstavuje sumu ......................................................... 194.000,-Sk. 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav Celler                          Ing. František Sádecký  
    primátor mesta                        prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ....................................             Dňa: .........................................  
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