
   
 
 

OPRAVA UZNESENIA 
č. 83 bod 2/ zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007 

 
     Na základe zistenia útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 83 bod 2/ zo dňa 
23.08.2007 je formálna chyba, ku ktorej došlo z dôvodu nesprávnych údajov v listoch vlastníctva 
kupujúcich  
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne č. 83 bod 2/ zo dňa 23.08.2007 
 
opravuje takto:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
s ch v a ľ u j e  
2/predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp.č. 691, parc.č. 640 
zastavaná plocha  o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
2.1 Božena Lehocká, rod. Grachová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.2 Oľga Záhoráková, rod. Golubcová  
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.3 Marianna Bobolová, rod. Hrvolová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje  28,- Sk 
2.4 Jozef Moniak a Ing. Stanislava Chudá, rod. Chudá 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.5 Branislav Gálik a manž. Bernadeta, rod. Medvedíková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.6 Milan Hrušovský a manž. Mgr. Terézia, rod. Holčáková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
 
sa nahrádza textom:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
s ch v a ľ u j e  
2/predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa na Ul. Sibírska, súp.č. 691, parc.č. 640 
zastavaná plocha  o výmere 217 m2, v k.ú. Kubra, pre: 
2.1 Božena Pavle, rod. Grachová 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.2 Oľga Záhorská, rod. Golubcová  
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.3 Marianna Bobolová, rod. Hrvolová 
v podiele 35/955-ín, čo predstavuje 8 m2, celková kúpna cena predstavuje  28,- Sk 
2.4 Jozef Moniak a Ing. Stanislava Chudá, rod. Chudá 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.5 Branislav Gálik a manž. Bernadeta, rod. Medvedíková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
2.6 Milan Hrušovský a manž. Mgr. Terézia, rod. Holčáková 
v podiele 45/955-ín, čo predstavuje 10,2 m2, celková kúpna cena predstavuje  36,- Sk 
 
 
       Ing. Branislav Celler        Ing. František Sádecký 
          primátor mesta      prednosta mestského úradu 
 
 
 
Dňa: .........................................     Dňa: ..................................... 



 
 
V Trenčíne, dňa 10.09.2007 
 


