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Vypracované dňa 14.06.2019

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 03.07.2019 v súlade s § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín novovytvorená C-KN parc.č. 3395/36
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN
parc.č. 3395/3 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre
Pavla
Smrečanského a manželku Vieru Smrečanskú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pod časťou stavby rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 26,56 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................................................26,56 €
Odôvodnenie:
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Partizánska, pod časťou stavby rodinného domu vo
vlastníctve kupujúcich. Kupujúci sú novým vlastníkom rodinného domu a pri jeho rekonštrukcii zistili
záber stavby na pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín. Daný pozemok je pre Mesto Trenčín, ako aj
pre tretie osoby nevyužiteľný.
Lokalizácia pozemku
Stanovisko ÚSŽP, ÚÚP a ÚM
Stanovisko FMK
Stanovisko VMČ Stred

: ulica Partizánska, k.ú. Trenčín
: odporúča zo dňa 31.05.2019
: odporúča zo dňa 13.06.2019
: odporúča zo dňa 10.06.2019

Dopad na rozpočet

: príjem

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky
2016-2022 s výhľadom do roku 2040
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je
uvedené v návrhu.

.

