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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 03.07.2019
schvaľuje
kúpa stavebného objektu – SO 102 Prípojka kanalizácie nachádzajúcej sa na prístupovom chodníku
z ulice Saratovská s vyústením na ulicu Partizánska, ktorá rieši odvádzanie splaškových a dažďových
odpadových vôd, na ktorú bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. ÚSaŽP – 2016/36070/103049/3/Mi
zo dňa 29.03.2016, právoplatné dňa 08.04.2016, od predávajúcich Ing. Antona Prna a manž. Ing.
Renáty Prnovej.
Kúpa stavebného objektu je realizovaná v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie Mesta
Trenčín – verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia chodníka Saratovská – Partizánska 1. etapa“
v Trenčíne.
Celková kúpna cena predstavuje ....................................................................................... 10.000,00 €
O d ô v o d n e n i e:
Ide o stavebný objekt vybudovaný v súvislosti so stavbou „Novostavba rodinného domu na Ul.
Saratovská v Trenčíne“. Kúpou uvedeného stavebného objektu bude zabezpečené odvodnenie
novovybudovaného chodníka. Po majetkovoprávnom vysporiadaní bude stavebný objekt „SO 102
Prípojka kanalizácie“ spravovaná spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín, v súlade so Zmluvou o nájme
a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry uzatvorenou dňa 07.10.2015. Kúpna cena
bola odporučená Finančnou a majetkovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Výkup
stavebného objektu je v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Trenčín pre rok 2019.

Lokalizácia pozemkov
Stanovisko FMK
Dopad na rozpočet

: k.ú. Trenčín, Ul. Saratovská
: odporúča zo dňa 13.06.2019
: výdaj

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.

