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

č. 104 por.č. 3 v časti A/ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007 

 
     Na základe zistenia útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 104 
por.č. 3 v časti A/  v časti B/ zo dňa 23.08.2007 je formálna chyba, ku ktorej došlo na 
základe úmrtia vlastníka a následného dedičského konania (zn. 26D 2411/2006) 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 104 por.č.  3 v časti A/ zo dňa 23.08.2007 
 
 opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 
A/  kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 130 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 188 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 192 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 197 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 207 GP), 

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
ako vlastník Anna Blašková, rod. Blašková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
sa nahrádza textom: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 s c h v a ľ u j e  
 



A/  kúpu nehnuteľností – pozemkov pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61“ – II. časť. do vlastníctva Mesta Trenčín: 
3/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 

- novovytvorená parc.č. 468/207 orná pôda o výmere 106 m2  vytvorená GP č. 
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 129 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 18 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 130 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 94 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 188 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 151 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 192 GP),  

- novovytvorená parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 515 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 197 GP), 

- novovytvorená parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 85 m2 vytvorená GP č.  
36315583-16-2006 z pozemku E-KN parc.č. 444 orná pôda o výmere 1303 m2 
(diel 207 GP), 

zapísané na LV č. 4846, podiel 1/4 
ako vlastník Emília Juhásová, rod. Blašková 
za kúpnu cenu .............................................................................................. 221.705,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav Celler          Ing. František Sádecký  
   primátor mesta       prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ....................................     Dňa: .........................................  
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 30.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 


