
 
        ÚMM-2007/P/60669/106691 
                                                               v Trenčíne, dňa 27.11.2007  

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

  č. 827 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 26.10.2006 
 
     TATRA REAL, a. s. Bratislava požiadala o zmenu právnickej osoby, ktorá bude realizovať 
stavbu a následne prevádzku podzemných garáží a nadzemného objektu na Jaselskej ulici v 
k. ú. Trenčín. Ide o dcérsku spoločnosť s rovnakým vlastníckymi vzťahmi. Na základe 
podaného listu žiadajú o zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 827 zo 
dňa 26.10.2006 a toto uznesenie sa má opraviť : 
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 827 zo dňa 26.10.2006 
 opravuje takto:  
 
- pôvodný text uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:  
A/ prenájom pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 300/15, zast. plocha vo výmere 1281 m2, 
odčleneného geometrickým plánom č. 67/2007, overeným dňa 10.07.2007, pre TATRA 
REAL, a. s. Bratislava za účelom výstavby podzemných garáží a zriadenia staveniska 
nadzemného objektu na Jaselskej ulici za cenu 600,- Sk/m2 ročne. 
Celková hodnota za prenájom pozemku    ....      768.600,- Sk ročne  
 
B/ zriadenie vecného bremena - stavby podzemných garáží pod pozemkom v k. ú. Trenčín 
parc. č. 300/15, zast. plocha vo výmere 1281 m2 za účelom umiestnenia a budúceho 
prevádzkovania podzemných garáží v prospech TATRA REAL, a. s. Bratislava  
odplatného v hodnote      ....   1 921.500,- Sk  
  
C/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Jaselskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 300/16, zast. 
plocha vo výmere 642 m2 a parc. č. 300/17, zast. plocha vo výmere 55 m2, spolu výmera 
697 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom 67/2007, overeným dňa 10.07.2007, 
pre TATRA REAL, a. s. Bratislava za účelom výstavby nadzemného centrálneho objektu a 
vstupného portálu do podzemných garáží.   
za cenu         ....        10.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena        ....   6.970.000,- Sk 
 
 
sa nahrádza textom: 
- text opraveného uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje: 
A/ prenájom pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 300/15, zast. plocha vo výmere 1281 m2, 
odčleneného geometrickým plánom č. 67/2007, overeným dňa 10.07.2007, pre TATRA 
REAL TRADE, a. s. Bratislava za účelom výstavby podzemných garáží a zriadenia 
staveniska nadzemného objektu na Jaselskej ulici za cenu 600,- Sk/m2 ročne. 
Celková hodnota za prenájom pozemku    ....      768.600,- Sk ročne  
 
B/ zriadenie vecného bremena - stavby podzemných garáží pod pozemkom v k. ú. Trenčín 
parc. č. 300/15, zast. plocha vo výmere 1281 m2 za účelom umiestnenia a budúceho 
prevádzkovania podzemných garáží v prospech TATRA REAL TRADE, a. s. Bratislava  
odplatného v hodnote      ....   1 921.500,- Sk  
 



  
C/ predaj nehnuteľností - pozemkov na Jaselskej ulici v k. ú. Trenčín parc. č. 300/16, zast. 
plocha vo výmere 642 m2 a parc. č. 300/17, zast. plocha vo výmere 55 m2, spolu výmera 
697 m2, pozemky sú odčlenené geometrickým plánom 67/2007, overeným dňa 10.07.2007, 
pre TATRA REAL TRADE, a. s. Bratislava za účelom výstavby nadzemného centrálneho 
objektu a vstupného portálu do podzemných garáží.   
za cenu         ....        10.000,- Sk/m2. 
Celková kúpna cena        ....   6.970.000,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Branislav Celler          Ing. František Sádecký  
       primátor mesta       prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ....................................     Dňa: .........................................  
 


