
        ÚMM-2007/P/61392/96855 
                                                             v Trenčíne, dňa 24.09.2007  

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

č. 93.6/ zo zasadnutia MsR v Trenčíne, konanej dňa 19.07.2007 a 
č. 89 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007 

 
     Na základe zistenia Ing. Pavla Zachara z Útvaru majetku mesta, že v uznesení MsR v 
Trenčíne č. 93.6/ zo dňa 19.07.2007 a MsZ v Trenčíne č. 89 zo dňa 23.08.2007 je formálna 
chyba, ku ktorej došlo z dôvodu, že o spôsobe predaja pozemku bolo rozhodnuté až na 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, čo spôsobilo, že žiadatelia si museli dať vypracovať 
nový geometrický plán sa:    
 
1. uznesenie MsR v Trenčíne č. 93.6/ zo dňa 19.07.2007 
 opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 
Mestská rada v Trenčíne odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť 
predaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku na ulici J. Derku v k. ú. Kubra parc. č. 
1970/1, zast. plocha vo výmere 83 m2, vzniknutého rozčlenením pozemku parc. č. 1970 
geometrickým plánom č. 36335924-040-07 zo dňa 17.04.2007, pre Alexandra Aliho s 
manželkou Martou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome  
za cenu        ....             250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....        20.750,- Sk 
 
sa nahrádza textom: 
- text opraveného uznesenia 
  
Mestská rada v Trenčíne odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť 
predaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku na ulici J. Derku v k. ú. Kubra parc. č. 
1970/3, zast. plocha vo výmere 83 m2, vzniknutého rozčlenením pozemku parc. č. 1970 
geometrickým plánom č. 151/07 overeným dňa 17.09.2007, pre Alexandra Aliho s 
manželkou Martou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome  
za cenu        ....             250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....        20.750,- Sk 
 
 
2. uznesenie MsZ v Trenčíne č. 89 zo dňa 23.08.2007 
 opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje  
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/1, zast. plocha vo výmere 83 m2, 
odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 36335924-040-07 zo dňa 
17.04.2007, pre Alexandra Aliho s manželkou Martou za účelom scelenia pozemkov pri 
rodinnom dome  
za cenu        ....             250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....        20.750,- Sk 



 
sa nahrádza textom: 
- text opraveného uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje  
predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 1970/3, zast. plocha vo výmere 83 
m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1970 geometrickým plánom č. 151/07 overeným dňa 
17.09.2007, pre Alexandra Aliho s manželkou Martou za účelom scelenia pozemkov pri 
rodinnom dome  
za cenu        ....             250,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena       ....        20.750,- Sk 
  
 
 
 
 
 
 Ing. Branislav Celler         Ing. František Sádecký  
       primátor mesta       prednosta mestského úradu 
 
 

Dňa: ....................................     Dňa: .........................................  
 
 
 


